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As Chair of the Digital Hub Development Agency
(DHDA), I present the Annual Report and Financial
Statements for 2020.

Ba í an phaindéim dhomhanda
Covid-19 bun agus barr imeachtaí
na bliana, agus chuaigh a tionchar
i bhfeidhm ar gach tír agus ar gach
earnáil. Cosúil le gach eagraíocht eile,
chuireamar aghaidh ar rud nach raibh
aon taithí againn air.

agus go héifeachtach i ndálaí an-deacra, agus chuir siad go
mór le seasamh an Mhoil Dhigitigh i measc a luchtanna leasa.
Gabhaim buíochas leo as a gcuid iarrachtaí sármhaithe.
Cé go raibh tionchar suntasach ag an bpaindéim ar sholáthar
na gclár oideachais, oiliúna agus ardú feasachta a bhí chomh
luachmhar inár gcaidreamh le pobal Bhaile Átha Cliath 8,
leanamar orainn ag soláthar an oiread agus is féidir díobh seo
ar líne.
Bhí ar an mBord freisin oiriúnú do bhealach oibre nua le

Is féidir liom a thuairisciú, áfach, gurbh iontach an tslí a ghlac

linn na paindéime, agus lean sé air ag soláthar tacaíochta,

an fhoireann feidhmiúcháin sa Ghníomhaireacht, le tacaíocht

comhairle agus treorach don Ghníomhaireacht ar ábhair

ón mBord, leis an dúshlán.

straitéiseacha agus oibríochta i rith na bliana. Gabhaim
buíochas leo as a gcuid léargas luachmhar agus as a bheith

Ar dtús, ghlacamar céimeanna réamhghníomhacha chun

chomh sásta sin a gcuid saineolais agus taithí a roinnt.

sláinte agus sábháilteacht na foirne, na gcliaint, soláthraithe
agus cuairteoirí a chosaint. Ar an dara dul síos, rinneamar ár

Thug ár straitéis ghnó a cuireadh i láthair in 2018 breac-

ndícheall chun braisle na bhfiontar a chaomhnú agus tacú léi

chuntas ar ár n-uaillmhian forbairt braislí fiontar atá dírithe

a mhéid is féidir agus oibriú lenár gcliantchuideachtaí chun

ar riachtanais shochaíocha ar nós sláinte agus folláine agus

cabhrú leo déileáil leis na dálaí trádála casta. De bhreis air

freagraí ar an éigeandáil aeráide a chothú. Sna blianta ó

sin, d’oibríomar go cruthaitheach lenár gcliaint agus lenár

bunaíodh an Ghníomhaireacht, tá sé ag éirí níos soiléire nach

soláthraithe chun na tionchair dosheachanta ar airgeadas

dtéann gach forbairt theicneolaíoch chun leasa na sochaí

na Gníomhaireachta a íoslaghdú. D’oibrigh an fhoireann

ina hiomláine, agus ba é an aidhm a bhí againne ná gnóthais

feidhmiúcháin faoin bPOF Fiach Mac Conghail go héifeachtúil

a úsáideann ‘teicneolaíocht chun leasa’ a mhealladh chuig
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an Mol Digiteach chun fíor-réitigh a fhorbairt agus a chur

Mar fhreagairt ar ár straitéis ghnó a chuireamar i láthair

i ngníomh ar fhíor-fhadhbanna an tsaoil. Rinneadh dul

na Roinne Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide in 2018,

chun cinn maith ar an obair i rith na bliana, agus cuireadh

thug an Roinn faoi athbhreithniú ar an nGníomhaireacht

tionscnaimh nua le chéile agus d'aidhm leo níos mó

agus a feidhmeanna. Coimisiúnaíodh tuarascáil ó

cuideachtaí a thabhairt faoi raon na braisle fiontair.

shainchomhairleoir chun an t-athbhreithniú a threorú;
tugadh é seo chun críche agus cuireadh faoi bhráid na

Agus sinne ag saothrú ar ár bhfreagracht as ár bpunann

Roinne é i mí Iúil 2020 agus leag sé amach roinnt roghanna

réadmhaoine a bhainistiú agus a fhorbairt chuireamar lenár

maidir le todhchaí na Gníomhaireachta. Rinneadh buntáistí

gcaidreamh leis an nGníomhaireacht Forbartha Talún (LDA),

agus costais gach rogha a mheas, mar aon le roinnt critéar

agus i rith na bliana shíneamar Meabhrán Comhthuisceana

cáilíochtúil. Bhí áthas ar an mBord a thabhairt faoi deara

a bhí dírithe ar mháistirphlean a fhorbairt d’áitribh an Mhoil

gurbh é an rogha a fuair an scór is airde, ó thaobh téarmaí

Dhigitigh. Tá ár leasanna agus ár n-uaillmhianta maidir le

cainníochtúla agus cáilíochtúla araon ná an rogha is mó atá

forbairt ár bpunainne agus leasanna agus uaillmhianta an

ailínithe leis an straitéis a chuireamar i láthair na Roinne dhá

LDA ag teacht lena chéile, agus aithníonn an dá pháirtí go

bhliain roimhe sin.

bhfuil an caidreamh ag dul chun tairbhe dóibh araon. Níl
ceachtar acu ag iarraidh go bhforchuirtear forbairt tráchtála

Chuir sé iontas agus díomá ar an mBord ansin i mí

ar an gceantar atá scartha ó na riachtanais áitiúla agus ón

Aibreáin 2021 a fháil amach faoi chinneadh an Rialtais

bpobal áitiúil.

an Ghníomhaireacht a dhíscaoileadh. Le linn dúinn a
bheith ag cur deiridh lenár gcuid oibríochtaí féachfaidh

Leis an gcaidreamh seanbhunaithe atá againn leis an

an Ghníomhaireacht le tacaíocht a thabhairt dár

mbonn fiontair áitiúil, leis na hinstitiúidí oideachais áitiúla,

gcliantchuideachtaí agus dár bpobal áitiúil.

leis an bpobal áitiúil leis na soláthraithe cúram sláinte agus
na grúpaí pobail áitiúla, is féidir forbairt ár réadmhaoin a

Paul Holden

chomhtháthú sa cheantar agus a bheith inbhuanaithe san

Chair

fhadtéarma agus is féidir leis cur go mór le hathghiniúint
agus athbheochan leanúnach an cheantair.
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Bliain ab ea 2020 nach raibh a leithéid
againn riamh agus threisigh an
phaindéim Covid-19 a thábhachtaí
agus atá coincheap an phobail. Ba
thar oíche, nach mór, a cuireadh
iallach ar ár bhfoireann agus ár
mballchuideachtaí athmhachnamh
iomlán a dhéanamh ar an tslí ina
mbeidís ag idirghníomhú lena chéile,
ó rinneadh pobal fíorúil dár bpobal
fisiceach i mBaile Átha Cliath 8 den
chuid is mó.
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sa bhaile a bhfuil comharthaí measartha orthu agus, sa tslí
sin, spás ríthábhachtach inár n-ospidéil a chur ar fáil. Go dtí
seo, tá an córas patientMpower á úsáid i mbeagnach gach
ospidéal in Éirinn agus ag níos mó ná 2,000 othar Covid.
D'eisigh patientMpower ardán nua freisin i Samhradh 2020
a dearadh go sonrach chun an riosca d’othair fiobróise cistí a
laghdú trí mhonatóireacht a dhéanamh ar a riocht sa bhaile,
amach ó shuíomhanna cúraim a d’fhéadfadh an t-othar a
chur i mbaol mór.
Leanann Akara Robotics ag dul ó neart go neart agus
iad ag seoladh a róbait Violet le déanaí, i mí na Nollag.
Tá acmhainneacht shuntasach ag Violet cumas agus agaí
slánúcháin a fheabhsú i suíomhanna cúram sláinte trí
bardaí agus seomraí ospidéil a ghlanadh go cliste agus
go héifeachtach.
Chruthaigh MEG Support Tools, a dhéanann speisialú
ar bhainistíocht cáilíochta cúram sláinte agus bogearraí

Cé gur fhan ár gcampas ar oscailt le linn 2020 chun tacú lenár

comhlíonta, “Foireann Uirlisí Ospidéil Covid-19”, agus thairg

gcuideachtaí, léirigh an tiontú chuig obair ar líne agus chuig

siad socrú agus tacaíocht saor in aisce d’fhoirne cúram sláinte

cianobair a tharla chomh tapa sin leibhéal athléimneachta a

le linn na paindéime. I measc na réiteach a thugann MEG

bhfuil moladh tuilte aige.

Support Tools tá iniúchtaí ar chomhlíonadh TCP, fógraí brú
móibíleacha d’fhoireann cúram sláinte agus mol ábhair do

Le roinnt blianta anuas, mheall an Mol Digiteach

bhainistíocht doiciméad agus do chomhroinnt faisnéise.

fobhraisle bhríomhar cuideachtaí a oibríonn in earnáil na
teicneolaíochta sláinte. Nuair a thosaigh Covid-19, bhíomar

Ba cheart aitheantas a thabhairt freisin d'iarrachtaí foireann

an-mhórálach a thabhairt faoi deara go n-úsáideann cuid acu

an Mhoil Dhigitigh agus dár bhfreagra ar Covid-19. Maidir le

seo a gcuid eolais agus saineolais chun réitigh a sholáthar

campas atá bródúil as muintearas agus comhghleacaíocht,

chun troid i gcoinne na paindéime Covid-19.

rinneadh obair den scoth lena chinntiú go bhféadfadh
ár n-oifigí fanacht ar oscailt agus, níos tábhachtaí fós, go

I míonna tosaigh Covid-19 dhírigh patientMpower a gcuid

bhféadfaidís a bheith sábháilte dóibh siúd a raibh orthu iad a

teicneolaíochta gan mhoill ar chórais a fhorbairt d'FSS a

úsáid i rith na bliana. Aithnímid go n-athróidh an phaindéim

chuirfeadh ar a cumas cianfhaireachán a dhéanamh ar othair

Covid-19 an chaoi a n-oibríonn agus a n-idirghníomhaíonn
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daoine as seo amach ach tugann ár bhfreagra inmheánach

Leanann clár ealaíontóra chónaithe an Mhoil Dhigitigh, atá

féin agus an t-aiseolas ónár mballchuideachtaí araon

ar siúl sa tríú bliain faoin am seo, ar aghaidh le Elaine Hoey,

misneach dúinn go leanfaidh an Mol Digiteach ag oiriúnú do

an t-ealaíontóir a dhéanann iniúchadh ar an gcaidreamh

riachtanais a bheidh ann sa todhchaí.

forásach atá ag daoine leis an scáileán agus le cleachtais
dhigiteacha agus le polaitíocht an chinne daonna dhigitigh.

Táim an-sásta freisin go raibh go leor dár dtionscnaimh

Déanfaidh Elaine sraith cainteanna ar líne a choimisiúnú le

phobail rialta in ann leanúint ar aghaidh i rith na bliana. Bhog

NCAD go luath i 2021 mar chuid dá cónaitheacht.

ár gclár D8 Surfers ar líne chuig cruinnithe seachtainiúla
Zoom agus cuireadh fáilte roimh sin mar shlí chun naisc
agus idirghníomhú a dhéanamh do chónaitheoirí scothaosta
sna Saoirsí. Lean ár gcomhpháirtíocht le Féile Scannán
Idirnáisiúnta Virgin Media Bhaile Átha Cliath, Screen8, le
gearrscannán a chuir béim ar an streachailt maidir le sláinte
meabhrach a gcuireann daoine óga aghaidh uirthi le linn
na paindéime. Gaisce atá le moladh is ea é gearrscannán a
scríobh, aisteoirí a roghnú agus é a léiriú trí Zoom.
Tionscnamh pobail ar leith ina bhfuil ról lárnach ag an Mol

Le cúig bliana anuas, chonaic mé an chaoi ar thacaigh an

Digiteach is ea Smart D8, ceann de na tionscadail sláinte

Mol Digiteach le fiontraithe agus cuideachtaí teicneolaíochta

pobail is uathúla atá ar bun in Éirinn. In 2020, deimhníodh ról

físeacha agus iad ag réiteach fadhbanna ar mhaithe le

an Mhoil Dhigitigh mar chomhpháirtí ceannais, in éineacht le

feabhsú sochaí na hÉireann. Bhí ról ríthábhachtach ag an Mol

hOspidéal San Séamas, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Digiteach maidir le poist a chruthú agus tacú le héiceachóras

agus Smart Dublin. Fostaíodh Orla Veale mar Cheannaire

bríomhar fiontraíochta, agus ag an am céanna bhí sé i

Tionscadail ar Smart D8, agus rinneadh taighde pobail ag

dteagmháil lenár bpobal áitiúil agus lenár gcomhpháirtithe

deireadh na bliana chun treo tosaigh an tionscadail a threorú

chun cláir foghlama nuálacha, cruthaitheacha a sholáthar

trí na hábhair imní sláinte agus folláine is práinní atá ag

do gach glúin i mBaile Átha Cliath 8. Bhain sé geit asam

muintir Bhaile Átha Cliath 8 a aithint.

agus chuir sé brón orm a chloisteáil go bhfuil cinneadh
déanta ag an Rialtais an Mol Digiteach a dhúnadh agus
an Ghníomhaireacht a dhíscaoileadh. Leanfaidh mise, an
fhoireann, agus an Bord ag tacú lenár gcuideachtaí agus lenár
bpobal áitiúil, mar a dhéanaimid i gcónaí, go dtí go ndúnfar
ár n-eagraíocht i 2022.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le líon mór ár luchtanna
leasa luachmhara ar fad a oibríonn leis an Mol Digiteach.
Áirítear orthu an tAire Ryan agus a oifigigh sa Roinn
Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide, Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, GFT Éire, Fiontar Éireann, an Oifig Fiontair
Áitiúil, ár mballchuideachtaí, scoileanna agus coláistí i

Tá ár dtiomantas do chumhachtú na mban in earnáil

mBaile Átha Cliath 8, grúpaí pobail agus ár gcairde agus ár

na teicneolaíochta ag teacht chun cinn i gcónaí. Lean

gcomharsana go léir.

ár gcomhpháirtíocht le Teen Turn tríd an Technovation
Challenge agus féachann sí le bunaitheoirí mná an lae

Mar fhocal pearsanta uaim, ba mhaith liom buíochas ó chroí

amárach a spreagadh trí sheisiúin meantóireachta. Tá an

a ghabháil le foireann na Gníomhaireachta a bhíonn ag obair

Mol Digiteach ar cheann de dhá chomhpháirtí Éireannacha

gan stad gan staonadh thar ceann na Gníomhaireachta agus

i WITECH ar tionscnamh Erasmus+ de chuid an AE é a

thar ceann ballchuideachtaí an Mhoil Dhigitigh.

fhéachann le heolaithe, innealtóirí agus teicneolaithe mná
a spreagadh ar fud na hEorpa chun gnóthais a fhorbairt,

Faoi dheireadh thiar, ba mhaith liom buíochas a ghlacadh

bunaithe ar a gcuid saineolais. Tá Comhionannas, Éagsúlacht,

leis, le baill an Bhoird agus go háirithe leis an gCathaoirleach,

agus Cuimsiú (EDI) fós mar phríomhchrann taca againn, agus

Paul Holden.

ghlac bord agus foireann an Mhoil Dhigitigh beartas EDI mar
chuid de phlean gníomhaíochta le haghaidh 2021 chun ár

Fiach Mac Conghail

gcuspóirí a bhaint amach.

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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AN CHAOI AR
FHREAGAIR
AN DHDA DO
DHÚSHLÁIN
COVID-19

Léiríonn eispéireas an Mhoil
Dhigitigh agus a bhallchuideachtaí
le linn na paindéime Covid-19
eispéireas na hÉireann agus an
domhain mhóir in 2020. Tar éis
srianta Covid-19, thug trí cheathrú
de na cuideachtaí ag an Mol
Digiteach faoi chianobair. Tháinig
laghdú ar líon na bhfostaithe ar
an gcampas - ó na céadta duine ar
an láthair a bhíodh an gach lá síos
go cúpla dosaen duine ag tabhairt
cuairte ar oifigí gach seachtain.
Bhí roinnt foirgneamh folamh
go hiomlán faoi dheireadh mhí
an Mhárta.

chuir sé treoir oifigiúil FSS in iúl de réir mar a thugtaí cothrom
le dáta é. Chuir sé seo cuideachtaí ar a suaimhneas láithreach
go raibh an DHDA ag freagairt go cuí agus thug siad leibhéal
cinnteachta as ar mhol cuideachtaí foireann Seirbhísí do
Chliant an DHDA ó shin.
Bhí tionchar diúltach ag srianta Covid-19 ar aon trian dár
gcuideachtaí láithreach agus chuaigh an DHDA i mbun
gnímh go tapa chun tacú lenár mballchuideachtaí le linn
tréimhse suaite seo. Faoi dheireadh 2020, bhí 36 cuideachta
ann agus áitíocht faoi bhun 50% acu.
Bhíothas ag súil go lorgódh cuideachtaí cabhair maidir lena
n-oibleagáidí cíosa, agus mar sin chuaigh an DHDA i mbun
cumarsáide le cuideachtaí agus thacaigh siad le roinnt acu le
réitigh shaincheaptha chun cabhrú le sreabhadh airgid.
Faoi mhí an Mheithimh, níor theip ar aon chuideachta ag
an Mol Digiteach a cuid íocaíochtaí a dhéanamh, agus bhí
aon chuideachtaí a bhí ag imeacht ag réiteach go maith
linn. Dúirt cuid acu go sainráitee gur shábháil na bearta
prasa a ghlac an DHDA poist agus fiú an chuideachta í féin.
Choinnigh an DHDA teagmháil rialta le cuideachtaí a d’imigh
chun a chinntiú go bhféadfaidís filleadh ar an Mol Digiteach
go héasca nuair a thiocfaidh feabhas ar a gcás.

Bhunaigh an DHDA grúpa oibre Covid-19 gan mhoill chun
a chinntiú go gcuirfí timpeallacht shábháilte ar fáil do

Bhí cohórt cuideachtaí ag an Mol Digiteach ag feidhmiú in

chliaintchuideachtaí agus d’fhoireann an DHDA. Chinntigh an

earnáil na teicneolaíochta sláinte, a bhí in ann ról a ghlacadh

grúpa seo go bhfuair cuideachtaí ag an Mol Digiteach faisnéis

i bhfreagra na hÉireann ar Covid-19, agus bhí an DHDA in

thráthúil ar an gcaoi a gcuirfeadh an DHDA glanadh breise i

ann tacú leis na gnóthais seo trí thimpeallacht shábháilte

bhfeidhm, ar thoilleadh a seomraí cruinnithe agus a spásanna

oifige a chruthú ionas go bhféadfaidís leanúint dá gcuid

roinnte a laghdú de réir treoirlínte um scaradh sóisialta, agus

oibre tábhachtach ón gcampas. Trí na meáin shóisialta
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Bhí cohórt cuideachtaí
ag an Mol Digiteach
ag feidhmiú in earnáil
na teicneolaíochta
sláinte, a bhí in ann ról
a ghlacadh i bhfreagra
na hÉireann ar
Covid-19

Faoi mhí an Mheithimh,
níor theip ar aon
chuideachta ag
an Mol Digiteach
a cuid íocaíochtaí
a dhéanamh. Aon
chuideachtaí a bhí
ag imeacht, bhí sí ag
réiteach go maith linn.
Dúirt cuid acu go gur
shábháil na bearta a
ghlac an DHDA gan
mhoill poist agus fiú an
chuideachta í féin.

agus gníomhaíochtaí preasa bhí an DHDA in ann a réitigh
ardteicneolaíochta agus an chaoi a raibh siad á gcur i
bhfeidhm sa troid i gcoinne Covid19 a chur chun cinn freisin.
Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi na cuideachtaí seo sa chuid
'Ag díriú ar an mbraisle fiontair'.
Ag deireadh 2020, rinne an DHDA suirbhé teileafóin ar
chuideachtaí reatha, lena n-áirítear iad siúd a d’imigh ach ar
dóigh dóibh filleadh. Bhí na freagróirí go léir dulta in oiriúint
go héifeachtúil do chianobair ach léirigh siad fonn láidir
múnla oibre hibrideach a bhunú ina n-oibríonn fostaithe
cúpla lá san oifig agus an chuid eile go cianda. Aithníodh
gur fearr roinnt gníomhaíochtaí a dhéanamh duine le duine,
oiliúint foirne, comhoibriú cruthaitheach, agus cruinnithe
díolacháin mar shampla. D'admhaigh go leor freagróirí freisin
go bhfuil deacracht ann cultúr cuideachta agus comhtháthú
foirne a chothú má tá gach duine ag obair ón mbaile.
Thuairiscigh gach cuideachta go raibh siad thar a bheith sásta
le freagra an DHDA ar Covid-19 agus go raibh ardmheas ar an
tacaíocht a thairgeann foireann an DHDA.
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AN C AMPUS

Faoi dheireadh 2020, bhí díreach os cionn 72,000 troigh cearnach de spás
oifige inúsáidte i naoi gcinn d'fhoirgnimh.
In ainneoin na ndúshlán a chruthaigh an phaindéim Covid-19,

Foireann Ghlas

tá an Mol Digiteach tiomanta agus spreagtha go leanúnach
chun ceathrú teicneolaíochta dhigiteach chruthaitheach

Tá Foireann Ghlas curtha le chéile ag an DHDA agus mar fhís

éagsúil a fhorbairt i mBaile Átha Cliath 8 lena mbaintear

aici go nglacfadh an Mol Digiteach ról ceannaireachta i gcur

tairbhí sóisialta, eacnamaíocha agus pobail inbhraite amach

i bhfeidhm teicneolaíochtaí agus réiteach praiticiúil glas

d’Éirinn, agus an chuid stairiúil seo de Cathair Bhaile Átha

chun ár gcampas a dhéanamh inbhuanaithe ó thaobh an

Cliath á athbheochan againn ag an am céanna.

chomhshaoil de. Déanfaidh an DHDA a dhícheall cuideachtaí
agus fiontraithe a lorgaíonn a mhealladh atá ag iarraidh athrú
aeráide a chomhrac trí tháirgí agus sheirbhísí nuálacha.

Ídiú Fuinnimh

Ba é cuspóir na Foirne Glaise le haghaidh 2020 foireann
Tá spriocanna ag an earnáil phoiblí chun a éifeachtúlacht

DHDA a ghríosadh chun spriocanna glasa a chruthú agus

fuinnimh a fheabhsú. Mar chuid den phróiseas, éilítear

plean mionsonraithe a chruthú faoin gcaoi a mbainfear na

ar chomhlachtaí poiblí cosúil leis an DHDA, sonraí

haidhmeanna sin amach thar thréimhse sé bliana. Ceann

éifeachtúlachta fuinnimh bliantúla a thuairisciú d’Údarás

de na chéad tionscadail is ea plean chun córas Fótavoltach

Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) a bhainistíonn

gréine (PV) 11kw dín a shuiteáil ar fhoirgneamh an Iosta

an próiseas tuairiscithe thar ceann na Roinne Comhshaoil,

Digití. Táirgfidh an tsuiteáil gréine seo leictreachas agus dá

Aeráide & Cumarsáide.

thoradh sin ní bheidh gá leis an leictreachas sin a cheannach
ón eangach chumhachta a fhritháireamh agus meastar

Ídiú Fuinnimh (cileavatuair)

2020

2019

Leictreachas (UTM / uimhir
thagartha mhéadarphointe

1,255

1,267

Gás (UTG / uimhir thagartha
gásphointe)

1,109

1,036

Ídiú Iomlán

hinfheistíochta tosaigh thar shaolré an chórais (25 bliana). Tá
an treoirthionscadal seo mar chuid de thionscadal níos mó
ina bhféadfaí PVanna gréine breise a shuiteáil ar fud champas
an Mhoil Dhigitigh amach anseo tar éis soláthar poiblí a chur
ar siúl.

Fuinneamh Neamh-UTM/UTG
Gasoil

go mbeadh an coigilteas iomlán don DHDA sé oiread na

704
74

86

2,438

3,093

Cuirfidh an treoirthionscadal seo bunús ar fáil don DHDA
chun caidrimh agus comhoibrithe a fhorbairt le gnólachtaí
fuinnimh inbhuanaithe agus le gnólachtaí eile atá ar an bhfód
san earnáil teicneolaíochta glaise.
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AG DÍRIÚ AR AN MBRAISLE FIONTAIR
Ó thosaigh an phaindéim Covid-19 go
luath in 2020, tá dúshláin os comhair
an DHDA maidir le dul i mbun
gníomhaíochtaí forbartha braisle. Mar
sin féin, tá an DHDA tiomanta i gcónaí
do bheith ag tacú le sochaí agus gnó
na hÉireann bealaí nua oibre a aimsiú.

Astaíonn sé solas ultraivialait chun fáil réidh le víris, baictéir
agus frídíní go tapa agus go críochnúil i suíomhanna cúram
sláinte. Rinne FSS tástáil ar an teicneolaíocht i dtosach in
dhá ospidéal géarmhíochaine timpeall na hÉireann chun
an tionchar is féidir léi a imirt sa troid i gcoinne Covid-19 a
aithint agus tá sí á húsáid go forleathan ó shin.
Chruthaigh MEG Support Tools, cuideachta a sholáthraíonn
réitigh bhainistíochta digiteacha ardcháilíochta d’ospidéil an
‘foireann uirlisí ospidéil Covid-19’, ar beart gnéithe ina n-aip
é. Cuimsíonn sé uirlisí monatóireachta ardcháilíochta, ábhar

BFaoi dheireadh na bliana bhí 36 gnólacht bunaithe sa

a bhaineann le Covid-19 agus treoir ionduchtúcháin agus

bhraisle agus bhí cuideachtaí ag fostú timpeall 322 duine i

nósanna imeachta oibríochta caighdeánacha d’fhoireann a

rith na bliana.

ath-imlonnaítear i róil um chosc agus rialú ionfhabhtaithe.

In 2020, lean fo-bhraislí na sláinte digití agus na meán

Dhírigh cuideachtaí eile ar an deis a thapú a thug an

digiteach cruthaitheach a thosaigh ag teacht chun cinn in

phaindéim dá gcuid gnó. D'fhostaigh Campsited, an t-ardán

2019 orthu ag fás. Leanfaidh an DHDA ag cothú forbairt

áirithinte ar líne d'ionaid champála, níos mó daoine ar

braislí fiontar in earnálacha nuálacha agus cruthaitheacha a

fud an earnáil airgeadais, margaíochta agus seirbhíse do

mbaineann buntáiste sonrach leo.

chustaiméirí chun déileáil le borradh ar éileamh de réir mar
a bhí lucht saoire ag lorg saoire ina dtír féin agus rogha

Chuir an chuideachta cúram sláinte digiteach as Éirinn,

maireachtála lasmuigh mar gheall ar an phaindéim Covid-19.

patientMpower, a sholáthraíonn réitigh teicneolaíochta

Tá an chuideachta ag súil le fás láidir arís i samhradh na

thar roinnt réimsí teiripe lena n-áirítear galar scamhóg,

bliana 2021 mar gheall ar éileamh faoi chois ar imeacht agus

trasphlandú duáin agus scamhóg agus scagdhealú duáin,

taitneamh a bhaint as am leis an teaghlach agus le cairde i

a dteicneolaíocht i bhfeidhm ar chlár monatóireachta baile

dtimpeallacht shlán, shábháilte neamhshrianta.

Covid-19 de chuid FSS.
Tá dhá chuideachta eile ag tacú leis an aistriú domhanda
Tomhaiseann an aip patientMpower comharthaí beatha

chuig foghlaim chumaisc agus ar líne a chruthaigh an

othair lena n-áirítear sáithiú ocsaigine ar marcóir é ar a

phaindéim COVID-19. D'aistrigh an Academy of Code, a chuir

fheabhas agus atá scamhóga an othair ag obair. Má tá na

cúrsaí códaithe seomra ranga agus campa samhraidh ar fáil

comharthaí go léir go maith, is féidir leis an othar leanúint

do thart ar 3,500 scoláire ó seoladh iad in 2014, a gcúrsaí

ar aghaidh ag tearnamh sa bhaile. Mar sin féin, má tá

samhraidh 2020 ar líne amháin nuair a dhún na scoileanna

comharthaí ann go bhféadfadh nach bhfuil an t-othar ag

níos luaithe sa bhliain. Chuir an Academy of Code of cúrsaí

téarnamh mar a bhíothas ag súil leis, is féidir iad a thabhairt

códaithe ar fáil do níos mó ná 750 scoláire ar leith san iomlán

ar ais go tapa chuig an ospidéal le haghaidh cóireála.

ar líne i dtíortha ar fud an domhain, idir an AE, na Stáit
Aontaithe agus Catar.

Tá an chuideachta ar cheann d’fho-bhraisle sa Mhol Digiteach
a raibh ról lárnach aige i bhfreagra an Stáit ar an phaindéim

Tá H2 Learning, a bhunaigh iar-mhúinteoirí bunscoile i 2002,

Covid-19. D’fhorbair a chomh-chuideachta sa Mhol Digiteach,

tar éis leathnú amach go margadh Mheiriceá. Bíonn siad

Akara Robotics, a róbat Violet agus chuir siad chun úsáide é.

ag seachadadh ceardlanna d’oideoirí i stát Washington ar

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

conas pleanáil don aistriú go meascán foghlama idir ar líne

An Tionscnamh Smart D8

agus sa seomra ranga. Cuirtear ceardlanna ar fáil trí ardán
TeachNimble de chuid H2 Learning, a chumasaíonn oideoirí

Tá an DHDA ar cheann de na príomh-chomhpháirtithe

eispéireas foghlama cumaisc saincheaptha, sainoiriúnaithe

sa tionscnamh Smart D8. Tá sé de chuspóir ag Smart D8

a dhearadh a fhreastalaíonn ar riachtanais ar leith a

iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir cineálacha cuir

gcomhthéacs. Ina theannta sin, d’éirigh le H2 raon ceardlann

chuige nua agus nuálaíocha a úsáid chun sláinte agus folláine

a sheachadadh do Chumann na Scoileanna Pobail agus

saoránach i mBaile Átha Cliath 8 a fheabhsú agus a chothú.

Scoileanna Cuimsitheacha in Éirinn agus tá sé ag obair leis
an tSeirbhís Tacaíochta Breisoideachais agus le roinnt Boird

Tugann Smart D8 údaráis áitiúla, lucht acadúil, soláthraithe

Oideachais & Oiliúna chun an Clár TeachNimble a rolladh

cúram sláinte, an pobal áitiúil agus an tionscal le chéile i

amach.

samhail chomhpháirtíochta chun aghaidh a thabhairt ar
shaincheisteanna an tsaoil mar atá sé. Is iad na príomhchomhpháirtithe ná an Mol Digiteach, Smart Dublin,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Ospidéal San
Séamas. Is é limistéar Bhaile Átha Cliath 8, áit a bhfuil an
Mol Digiteach chomh maith le roinnt príomhospidéal
agus príomhinstitiúidí taighde na hÉireann agus pobal
tionscnaimh ghnó beoga seanbhunaithe cheana féin, an áit is
fearr a oireann mar Cheantar Cliste atá dírithe ar shláinte agus
folláine na saoránach. Go déanach i 2020, seoladh Suirbhé
Pobail Cliste Smart D8 chun riachtanais agus tosaíochtaí an
phobail áitiúil a ghabháil. Baineadh úsáid as na torthaí chun
bunús an tionscadail a chruthú. Ar na téamaí sláinte agus
folláine a sainaithníodh sa chomhairliúchán leis an bpobal ar

WITECH

dtús áirítear sláinte mheabhrach, tionchar Covid-19, sláinte
an phobail, an comhshaol, agus aosú dearfach sláintiúil.
Seolfar Smart D8 go hoifigiúil agus déanfaidh sé a chéad

Is é an DHDA, in éineacht le OT Bhaile Átha Cliath, an
comhpháirtí Éireannach i WITECH
- tionscnamh Erasmus + de chuid an AE a fhéachann le mná
atá ina n-eolaithe, ina n-innealtóirí agus ina dteicneolaithe
as áiteanna ar fud na hEorpa a spreagadh chun gnóthaí a
fhorbairt atá bunaithe ar a gcuid saineolais.
Beidh MOOC (Cúrsa Oscailte Ollmhór ar líne) i gcroílár
WITECH, a chuirfear ar fáil ar líne tar éis forbairt agus tástáil
ar a chuid mhodúl a dhéanamh le linn 2022. Tógfaidh an
cúrsa foghlama cumaisc seo scileanna agus muinín i measc
na mban a bhfuil cáilíochtaí STEM acu agus treoróidh sé
iad chun a ngnólachtaí nuálacha féin a chruthú. Tá an Mol
Digiteach i gceannas ar chruthú suíomh Gréasáin chun
WITECH a chur chun cinn agus tá sé seo á fhorbairt faoi
láthair agus seolfar i 2021 é.

ghlaoch ar threoirthionscadail go luath i 2021.
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AG DÍRIÚ AR THIONSCNAIMH FOGHL AMA POBAIL
Is mór ag an DHDA idirghníomhaíocht
agus ionchur an phobail áitiúil lenár
dtionscnaimh foghlama éagsúla. Mar
thoradh ar an phaindéim Covid-19
agus an treoir sláinte poiblí a tháinig
as sin cuireadh go leor gníomhaíochtaí
ar fionraí. Bhí ar chumas an DHDA
áfach, oibriú lena comhpháirtithe
chun ceithre chlár foghlama
tábhachtacha a chur ar líne.

agus thug sé eolas tosaigh dóibh ar an gclár bogearraí Ableton
agus ar theicnící léiriúcháin ceoil, rud a chuir ar a gcumas a
threaiceanna féin a chruthú.

Screen8
Lean comhpháirtíocht an Mhoil Dhigitigh le Féile Scannán
Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath maidir leis an gclár déanta
scannán Screen8 den dara bliain. Is clár saor in aisce lasmuigh
den scoil é Screen8 a bhfuil d'aidhm aige deis a thabhairt
do dhaoine óga a bheith cruthaitheach agus scileanna agus
buanna scannánaíochta a fhorbairt le haghaidh gairmréime sa
réimse scannáin amach anseo.
Helen Flanagan a bhí i gceannas ar Screen8 i mbliana. Is

D8 Surfers Club

scannánóir a bhuaigh duaiseanna í agus ar choimisiúnaigh
RTÉ, TG4 agus roinnt féilte scannáin go leor gearrscannán
uaithi. Bhí ar an gclár deireadh a chur le ranganna i bpearsain

Táthar chun club fíorúil a dhéanamh den D8 Surfers Club, atá

agus athrú chuig formáid ar líne trí úsáid a bhaint as glaonna

ar siúl ag an Mol Digiteach ó 2015. Logálann na rannpháirtithe

seachtainiúla Zoom le haghaidh gach gníomhaíochta

isteach ar a bhfeistí uair sa tseachtain chun nasc a dhéanamh

pleanála, roghnú na n-aisteoirí agus scríbhneoireachta scripte.

lena chéile agus lena dteagascóir. Cé gur dúshlán a bhí ann

Nuair a maolaíodh na srianta agus nuair a bhí sé sábháilte

na rannpháirtithe go léir a chur ar Zoom i dtosach, lean na

déanamh amhlaidh, rinneadh an scannánú thar 14 seachtaine

rannpháirtithe ar aghaidh agus bíonn siad ag tnúth leis an

le linn an gheimhridh 2020. Tá an gearrscannán suite i saol

seisiún fíorúil seachtainiúil anois. Ba fhoinse luachmhar chun

reatha Covid-19 agus léiríonn sé an t-amhras agus an díomá

naisc agus idirghníomhaíocht a dhéanamh é D8 Surfers do go

a bhí ar dhéagóirí le linn na paindéime. Pléann an scannán

leor daoine sa cheantar ar fud Covid-19.

téamaí an chairdis, an fhéinmheasa agus na sláinte meabhrach
agus léireofar é mar chuid de Chlár Gearrscannáin na nDaoine

An Tionscadal Liber8 Music
D'aithin an Mol Digiteach agus Institiúid BIMM Bhaile Átha
Cliath, a reáchtáil 'The Liber8 Music Project', na dúshláin

Óga de chuid Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, i
mí Mhárta 2021.

Teen-Turn

maidir le bheith ag leanúint leis an gclár sa ghnáthshlí. Is fearr
a dhéantar an t-eispéireas a ghabhann le huirlis cheoil agus

Tá an Mol Digiteach ag tacú le hobair Teen-Turn i gcónaí i ndá

taibhiú beo a fhoghlaim a chur i ngníomh i bpearsain. Mar

chlár iarscoile: Project Squad agus an Dúshlán Teicneolaíochta.

a tharla i gcás an-chuid rudaí i mbliana, bhí gá le lárphointe

Tá sé mar aidhm ag Teen-Turn deis a thabhairt do chailíní sna

cruthaitheach chun leanúint ar aghaidh le clár tábhachtach.

déaga taithí phraiticiúil STEM a fháil ionas gur féidir leo iad féin

Socraíodh díriú ar mhodúl eolas tosaigh ar léiriúcháin

a shamhlú sna cineálacha gairmeacha sin agus roghanna cúrsa

agus bogearraí ceoil a sheachadadh ar líne. Bhí an cúrsa 5

tríú leibhéil a dhéanamh dá réir.

seachtaine seo dírithe ar scoláirí 15 bliana d’aois nó níos sine
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AG DÍRIÚ AR CHAIDREAMH LE POBAL NA
NEALAÍONTÓIRÍ & NA NDAOINE CRUTHAITHEACHA
Ealaíontóir Cónaithe

a bheith mar Chomhpháirtí Digiteach Oifigiúil Fhéile Imill
Bhaile Átha Cliath agus thacaigh sé le ceithre thionscadal ‘a

Cuireann an Mol Digiteach crosbhealach ar fáil idir nuálaíocht,

rugadh i bhfoirm dhigiteach’.

ealaín agus teicneolaíocht chun leasa na bhfiontar ag an
Mol Digiteach agus cónaitheoirí phobal na Saoirsí. Is gné

Bhí an DHDA ar cheann de na luchtanna tacaíochta D-Project

ríthábhachtach den chrosbhealach sin Clár Ealaíontóirí

de chuid Outlandish Theatre a bhí mar chuid d’Fhéile

Cónaithe an Mhoil Dhigitigh, atá ag feidhmiú ó 2018. Ba í

Amharclainne Bhaile Átha Cliath. Tionscadal feidhmíochta T&F

Elaine Hoey, ealaíontóir atá duaiseanna buaite aici, an tríú

ab ea D-Project a rinne iniúchadh ar chuardach na fírinne agus

healaíontóir cónaithe sa Mhol Digiteach. Bhí sí linn sa bhliain

ar pholaitíocht ón réimse áitiúil go dtí an réimse dhomhanda.

2020. Speisialtóir is ea Elaine ar eispéiris a chruthú a dhéanann

Agus é ag obair i gcomhar le healaíontóirí idirnáisiúnta,

iniúchadh ar an gcaidreamh forásach atá ag daoine leis an

idirdhisciplíneacha, rinne Outlandish Theatre scrúdú ar na

scáileán agus le cleachtais dhigiteacha agus ar pholaitíocht na

spásanna fíorúla agus geografacha ina dtagann ealaín agus

cine daonne digití. Mar chuid dá cónaitheacht cláróidh Elaine

iriseoireacht le chéile.

sraith imeachtaí go luath i 2021 a dhéanfaidh iniúchadh ar an
dioscúrsa a bhaineann le heitic agus dúshláin AI san ealaín
agus sa ghnó.

Ag tacú le céimithe sna meáin
chruthaitheacha

Ag tacú le healaíontóirí

Lean an DHDA lena hurraíocht ar Ghradam an Mhoil
Dhigitigh ag seó iarchéime bliantúil OT Bhaile Átha Cliath

Léirítear tacaíocht an DHDA do na healaíona tuilleadh san

- Kaleidoscope. Ba é "The Game" le Lisa Fallon buaiteoir

urraíocht a dhéanann an Mol Digiteach ar Fhéile Imill Bhaile

an ghradaim 2020. Céimí de chuid na Meán Digiteach

Átha Cliath agus d’Fhéile Amharclainne Bhaile Átha Cliath,

Cruthaitheach de chuid OT Bhaile Átha Cliath is ea í.

i mbliain ina bhfuil go leor ealaíontóirí agus eagraíochtaí

Suiteáil stuara Holagraim 3T a bhí ina tionscadal. Úsáidtear

ealaíon i gcruachás.

teilgeoir holagraim traipéisóideach aicrileach a rinneadh sa
bhaile. Tá bailiúchán ann de mhionchluichí agus íomhánna

Is féidir le healaíontóirí teicneolaíocht dhigiteach a úsáid

idirghníomhacha éagsúla den seandhéanamh a ghlacann

chun féidearthachtaí a bhfoirm ealaíne a leathnú agus chun

inspioráid ó na 1980idí/90idí chomh maith le fealsúnachtaí

teagmháil a dhéanamh le lucht rannpháirtíochta nua ar

agus coincheapa ar leith.

bhealaí nuálacha. Dá bhrí sin bhí an-áthas ar an Mol Digiteach

AG DÍRIÚ AR CHOMHIONANNAS, ÉAGSÚL ACHT
& CUIMSIÚ
Aithníonn an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach,

In 2019 cheap an DHDA Oifigeach Comhionannais,

mar phríomhghníomhaireacht Stáit na hÉireann agus braisle

Éagsúlachta agus Cuimsitheachta (EDI) agus d’fhorbair sí

fiontar d’earnáil na teicneolaíochta, go mbeidh agus go bhfuil

a cuid Beartas EDI. Mar chuid den phróiseas, agus chun

ról lárnach aici maidir le comhionannas, éagsúlacht agus

a láidreachtaí agus a deiseanna forbartha ina leith seo a

cuimsiú a chur chun cinn laistigh dá hearnáil, chomh maith

thuiscint, chuaigh an DHDA i gcomhairle lena foireann,

lena pobal, idir náisiúnta agus áitiúil.

lena luchtanna leasa seachtracha agus leis an mBord.
Mar thoradh air seo bhí Plean Gníomhaíochta a thugann
breac-chuntas ar ghníomhaíochtaí a ngeallann an DHDA
tabhairt fúthu. Tuairisceoidh an DHDA ar fhorbairtí agus
ar éachtaí a eascróidh as cur i bhfeidhm an phlean seo ina
thuarascálacha bliantúla.
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SA MHOL DIGITEACH
AR AN 31Ú NOLL AIG
2020

Akara Robotics

Inneall

Pulsate HQ

Bizimply

Jude Healy Creative

Quantum Information
Systems

Black Shamrock

Juvo
Sonru

Braahmam

Lonely Planet
Lárionad Fostaíochta Áitiúil
Lár na Cathrach Thiar-Theas

Cloudbeds

MEG Support Tools

Dot Nice International

Mobility Mojo

SWOT Digital

Total Digital
Emailage

Neuromod Devices

Good Travel Software

Nextdoor

TrueCommerce

Tyndall National Institute
H2 Learning

Noggin

iNavtas

Odin Consultants

UX Design Institute

waytoB
Incognito

One Foundation

Infocare Healthcare Systems

PixelSoup

WB Gaming

Xwerx
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Tá Bord na Gníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach
freagrach as straitéis agus beartais ghinearálta na
Gníomhaireachta a leagan amach agus tá sé freagrach
as maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na
Gníomhaireachta.
Is é an tAire Comhshaoil, Aeráide agus

Maidir lena chuid gníomhaíochtaí agus

Cumarsáide a cheapann baill an bhoird de

maidir le húsáid coistí ag a bhfuil téarmaí

réir téarmaí an Achta um Ghníomhaireacht

tagartha faofa, oibríonn an Bord de réir

Forbartha don Mhol Digiteach, 2003 le

na bhforálacha atá leagtha amach san

toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus

Acht um Ghníomhaireacht Forbartha

Athchóirithe. Is do thréimhse nach faide

don Mhol Digiteach, 2003 agus laistigh

ná trí bliana iad na ceapacháin boird,

de na treoirlínte a leagtar amach sa Chód

agus tá na baill incháilithe le haghaidh a

Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit a

n-athcheaptha.

d’eisigh an Roinn Airgeadais. Bíonn an oiread
cruinnithe ag an mBord gach bliain agus is
gá le haghaidh feidhmíocht a fheidhmeanna
agus cruinniú amháin ar a laghad in aghaidh
na ráithe.

Paul Holden

Fiach Mac Conghail

Stephen Casey

Michael Conlon

Carol Gibbons

Owen Keegan

Brian Keogh

Darina Kneafsey

Ann Markey

Nora Nanayakkara

Aimée Williams

CATHAOIRLEACH

STIÚRTHÓIR NEAMHFEIDHMIÚCHÁIN, FIONTAR
ÉIREANN

STIÚRTHÓIR NEAMHFEIDHMIÚCHÁIN

POF, GNÍOMHAIREACHT
FORBARTHA
DON MHOL DIGITEACH

STIÚRTHÓIR NEAMHFEIDHMIÚCHÁIN,
PRÍOMHFHEIDHMEANNACH,
COMHAIRLE CATHRACH
BHAILE ÁTHA CLIATH

STIÚRTHÓIR NEAMHFEIDHMIÚCHÁIN

STIÚRTHÓIR NEAMHFEIDHMIÚCHÁIN

STIÚRTHÓIR NEAMHFEIDHMIÚCHÁIN

STIÚRTHÓIR NEAMHFEIDHMIÚCHÁIN, GFT,
ÉIREANN

STIÚRTHÓIR NEAMHFEIDHMIÚCHÁIN, IONADAÍ AN
PHOBAIL ÁITIÚIL

STIÚRTHÓIR NEAMHFEIDHMIÚCHÁIN
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RIALACHAS
CO R PA R Á I D E AC H
Bunaíodh an DHDA mar
chomhlacht reachtúil faoin Acht um
Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol
Digiteach 2003 agus oibríonn sé faoi
choimirce an An Aire Comhshaoil,
Aeráide & Cumarsáide a bhfuil sé
de chumhacht aige cistí a sholáthar
don Ghníomhaireacht, treoracha
ginearálta beartais a eisiúint, agus
faisnéis a lorg faoi ghníomhaíochtaí na
Gníomhaireachta.

Treoirlínte um Bhreithmheas agus Bainistíocht Tograí
Caiteachas Caipitil
Glacann an DHDA na treoirlínte atá leagtha amach sa Chód
Caiteachais Phoiblí arna eisiúint ag an Roinn Poiblí Caiteachas
& Athchóiriú chun tionscadail chaiteachais chaipitiúil a
phleanáil, a mheas agus a luacháil.

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, agus an tAcht um
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001
Tá dualgas ar bhaill Bhoird agus ar bhaill Foirne i bpoist
ainmnithe forálacha an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí
1995, agus an Achta um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001
a chomhlíonadh agus Ráiteas Leasa a chur faoi bhráid an
Choimisiún Caighdeáin i gcás tionchar ábhartha a bheith i

Cé go bhfuil an Ghníomhaireacht ag oibriú de réir forálacha

gceist ar a gcuid feidhmíochta i ngnóthaí na Gníomhaireachta.

an Achta comhlíonann sí réimse riachtanas reachtúil agus
riaracháin eile chomh maith; go sonrach iad seo a leanas:
An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014
Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit

Comhlíonann an Ghníomhaireacht don Mhol Digiteach
forálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014. Soláthraíonn

I Lámhleabhar Rialachais na Gníomhaireachta ar ghlac an

an tAcht ceart dlíthiúil do dhaoine rochtain a fháil ar fhaisnéis

Bord leis leagtar amach gach gné den rialachas, cuntasacht,

atá á coinneáil ag an nGníomhaireacht a mhéid is féidir

nósanna imeachta agus struchtúir oibríochta agus féachann

agus ar aon dul le leas an phobail agus an cheart chun

sé le forálacha uile an Chód Chleachtais um Rialachas

príobháideachais. Mar sin féin, soláthraíonn an tAcht cosaint

Comhlachtaí Stáit a chur i bhfeidhm a d’eisigh an Roinn

d’fhaisnéis atá rúnda, íogair ó thaobh na tráchtála de nó

Caiteachais agus Athchóirithe sa bhliain 2016. I dtuarascáil

pearsanta, agus ní féidir an fhaisnéis sin a scaoileadh faoin

ar leith a dhéantar don Aire go bliantúil deimhníonn an

Acht gan dul i gcomhairle leo siúd a sholáthraigh an fhaisnéis.

Cathaoirleach go gcomhlíontar riachtanais cód na bliana 2016.

Is féidir iarratais ar fhaisnéis faoin Acht a sheoladh chuig an
bhFeidhmeannacht um Shaoráil Faisnéise, Gníomhaireacht
Forbartha don Mhol Digiteach, An Mol Digiteach, Baile Átha
Cliath 8, D08 TCV4.
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Na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta,

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

1998-2015
Tá an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach laistigh
Is fostóir comhionannas deiseanna í an Ghníomhaireacht

de théarmaí tagartha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, a

Forbartha don Mhol Digiteach, atá tiomanta do

sholáthraíonn creat reachtúil i gcomhair soláthar seirbhísí

bheartas comhionannas deiseanna san eagraíocht. Tá an

trí mheán na Gaeilge. De réir Ailt 10 den Acht, foilsítear an

Ghníomhaireacht meáite ar a chinntiú nach dtabharfar cóireáil

Tuarascáil Bhliantúil seo i mBéarla agus i nGaeilge ag an

is lú fabhar d’aon chomhalta foirne ná d’aon iarratasóir ar

am céanna.

fhostaíocht ar fhoras ar bith nach mbaineann le cleachtas
maith fostaíochta.
An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997
An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair,

Tá an DHDA tiomanta dá oibleagáidí a chomhlíonadh faoin

2005

Acht um Íoc Pras Cuntas 1997 agus a chinntiú go déantar
íocaíochtaí le soláthraithe i leith gach sonrasc bailí go pras. Tá

Cosnaítear leas fostaithe de chuid na Gníomhaireachta

nósanna imeachta i rialuithe inmheánach na Gníomhaireachta

trí bheith ag cloí go docht le caighdeáin sláinte agus

chun sonraisc agus conarthaí a atá iníoctha a aithint laistigh

sábháilteachta. Tá bearta riachtanacha curtha i ngníomh ag

de na dátaí íocaíochta forordaithe.

an nGníomhaireacht le cinntiú go gcomhlíontar an tAcht
um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005, lena

Tá na nósanna imeachta seo ceaptha chun cinnteacht

n-áirítear glacadh le ráiteas sábháilteachta. Síneann sé sin

réasúnta, ní cinnteacht iomlán a thabhairt go gcomhlíontar

chuig na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

an tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997 arna leasú ag Rialachán na
gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta
Tráchtála), 2002. Tuairiscíonn an Ghníomhaireacht Forbartha

Cairt na gCliant

don Mhol Digiteach go ráithiúil ar líon agus luach na
n-íocaíochtaí a rinneadh.

D’eisigh an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach
a Cairt Cliant inar leagtar amach a dtiomantas do sheirbhís

Tugtar miondealú sa tábla thíos ar íocaíochtaí a rinneadh le

ar ardchaighdeán a sholáthar dá cliaint agus don bpobal

soláthraithe le linn 2020:

i gcoitinne. Tá nós imeachta chun déileáil le gearáin san
áireamh sa Chairt seo.

Mionsonra

Líon

Value

633

€3,020,569.16

52

€92,526.69

3

€685.26

688

€3,113,781.08

Íocaíochtaí a rinneadh:
laistigh de 15 lá
laistigh de 16 go 30 lá
níos mó ná 30 lá
Iomlán na n-íocaíochtaí
Sonraisc faoi dhíospóid ag deireadh na bliana
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RÁITEAS RIALACHAIS
AGUS TUARASCÁIL Ó BHAILL AN BHOIRD

Rialachas

Ceanglaítear le halt 31 (4) den Acht um Ghníomhaireacht
Forbartha don Mhol Digiteach 2003 ar Bhord na

Bunaíodh Bord na Gníomhaireachta Forbartha don Mhol

Gníomhaireachta Forbartha don Mhol Digiteach gach cuntas

Digiteach faoin Acht um Ghníomhaireacht Forbartha don

cuí agus gnách ar airgead a fhaigheann sé agus a chaitheann

Mhol Digiteach, 2003. Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha

sé a choinneáil, i cibé foirm a cheadóidh an tAire Comhshaoil,

amach in alt 8 den Acht seo. Tá an Bord cuntasach don Aire

Aeráide & Cumarsáide le toiliú an Aire Caiteachais agus

Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide agus tá sé freagrach

Athchóirithe Poiblí.

as dea-rialachas a chinntiú agus déanann sé an tasc seo trí
chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a leagan síos agus

Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú aige tá ar Bhord na

cinntí straitéiseacha a dhéanamh ar gach príomhcheist

Gníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach:

ghnó. Is é an Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) agus an
fhoireann bainistíochta shinsearach atá freagrach as bainistiú,

•

rialú agus stiúradh laethúil na Gníomhaireacht Forbartha don

as beartais oiriúnacha chuntasaíochta a roghnú agus iad a
chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;

Mhol Digiteach.

•
Ní mór don bPOF agus don bhfoireann shinsearach

breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta
agus stuama;

bainistíochta cloí leis an treoir straitéiseach atá
leagtha síos ag an mBord agus ní mór dóibh cinntiú

•

na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh

go bhfuil tuiscint shoiléir ag gach ball den mBord ar

ach amháin mura cuí glacadh leis go leanfaidh sé ar

na príomhghníomhaíochtaí agus na príomhchinntí a

aghaidh i mbun oibriúcháin, agus

bhaineann leis an eintiteas, agus ar rioscaí suntasacha ar
bith a d’fhéadfadh teacht chun cinn. Feidhmíonn an POF

•

a chur in iúl cé acu ar cloíodh nó nár cloíodh le caighdeáin

mar theagmháil dhíreach idir an Bord agus bainistíocht na

chuntasaíochta atá infheidhme, faoi réir aon imeacht

Gníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach.

ábhartha a nochtar agus a mhínítear sna ráitis airgeadais.
Tá an Bord freagrach as taifid airgeadais chuí a choimeád

Freagrachtaí an Bhoird

a léiríonn go réasúnta cruinn, am ar bith, a staid airgeadais
agus a chuireann ar a chumas a áirithiú go bhfuil na

Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach san Acht

ráitis airgeadais ag teacht le hAlt 31 (4) den Acht um

um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2003

Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2003. Tá

agus i Lámhleabhar Rialachais na Gníomhaireacht Forbartha

an Bord freagrach as sláine na faisnéise corparáidí agus

don Mhol Digiteach. Is ann atá gnóthaí atá forchoimeádta

airgeadais ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireacht Forbartha

go sonrach do chinnteoireacht an Bhoird, chomh maith. Ar

don Mhol Digiteach a chothabháil.

mhíreanna buana a bhféachann an Bord orthu áirítear:

•
•
•
•
•

dearbhú leasanna;
tuarascálacha ó choistí;
tuarascálacha airgeadais / cuntais bhainistíochta;
tuarascálacha feidhmíochta; agus

Tá an Bord freagrach as plean agus buiséad bliantúil
a fhaomhadh. Rinneadh measúnú ar fheidhmíocht
na Gníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach trí
thagairt don bplean agus don mbuiséad bliantúil ar an 25
Feabhra 2020.

ábhair fhorchoimeádta.
Tá an Bord freagrach freisin as sócmhainní na
Gníomhaireachta a chosaint agus, dá thoradh sin, na bearta
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is gá a dhéanamh chun calaois agus mírialtachtaí eile a

Measann an Bord go dtugann ráitis airgeadais na

sheachaint agus a aimsiú.

Gníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach léargas fíor
cothrom ar fheidhmíocht airgeadais agus seasamh airgeadais

In 2020, lean an Bord lena fhreagrachtaí rialachais agus

na Gníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach amhail an

tionóladh gach cruinniú sceidealta Boird agus Coiste.

31 Nollaig 2020.

Tar éis srianta Covid-19 i mí an Mhárta reáchtáladh na
cruinnithe Boird agus Coiste a bhí fágtha in 2020 go cianda
trí fhíschomhdháil. Tionóladh cruinniú neamhphleanáilte

Struchtúr an Bhoird

breise den Bhord in Aibreán 2020 chun ábhair a bhaineann le
Covid-19 a phlé. D'ullmhaigh an Fheidhmeannacht measúnú

Amhail an 31 Nollaig 2020, bhí Cathaoirleach agus deichniúr

tionchair ina chomhair sin. Aontaíodh go gcuirfeadh an

gnáthchomhaltaí ar an mBord, agus cheap an tAire

Fheidhmeannacht tuairisciú breise ar shaincheisteanna a

Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide gach duine acu.

bhaineann le Covid-19 mar mhír bhuan ar an gclár oibre ag na
cruinnithe Boird ina dhiaidh sin.

Sa tábla thíos leagtar amach na tréimhsí ceapacháin do
dhaoine a fhónann ar an mBord le linn 2020:
Dáta
ceaptha den
chéad uair

Dáta
Éagtha an
Téarma

Ball an Bhoird

Feidhm

Aimée Williams

Ball

07/10/19

17/10/22

Ann Markey

Ball

03/06/16

02/06/21

Brian Keogh

Ball

03/06/16

02/06/24

Carol Gibbons

Ball

13/06/17

04/07/22

Darina Kneafsey

Ball

05/07/19

04/07/22

Fiach Mac Conghail

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

21/10/16

20/10/21

Michael Conlon

Ball (Ionadaí Pobail Áitiúil)

03/06/16

02/06/21

Nora Nanayakkara

Ball

05/07/19

04/07/22

Owen Keegan

Ball (Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, CCBHÁC)

07/10/13

04/10/21

Paul Holden

Cathaoirleach

29/05/12

04/07/22

Stephen Casey

Member

05/07/19

04/07/22

Fuair an Bord torthaí Athbhreithniú Meastóireachta seachtrach

Ba iad baill an CIR sa bhliain: Ann Markey (Cathaoirleach), Nora

ar Éifeachtacht an Bhoird in 2020 agus leanann an Bord air ag

Nanayakkara (a ceapadh ar an CIR ar an 13 Feabhra 2020),

cur moltaí i bhfeidhm. Reáchtáladh Cleachtadh Éifeachtachta

Stephen Casey agus Victor Leonov (ball seachtrach). Bhí 6

agus Meastóireachta inmheánach an Bhoird in 2020. Tá dhá

chruinniú ag an CIR in 2020.

choiste curtha ar bun ag an mBord, mar seo a leanas:
An Coiste Réadmhaoine: tá ceathrar ball den Bhord
An Coiste Iniúchóireachta & Riosca: tá trí chomhalta

air. Is é ról an Choiste Réadmhaoine tacú leis an mBord

Boird agus ball neamhspleách amháin air. Is é ról an Choiste

trí mhaoirseacht a dhéanamh ar an mbainistíocht maidir

Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) tacú leis an mBord chun a

cé chomh héifeachtach atá cur i bhfeidhm beartas na

chuid freagrachtaí maidir le riosca, rialú agus rialachas agus

Gníomhaireachta sa mhéid a bhaineann siad lena punann

cinnteacht a bhaineann leo siúd a chur i gcrích. Tá an CIR

réadmhaoine agus a chuid torthaí a tuairisciú don Bhord

neamhspleách ar bhainistiú airgeadais na heagraíochta. Go

go rialta.

sonrach, áirithíonn an CIR go bhfuil monatóireacht á déanamh
go gníomhach agus go neamhspleách ar na córais rialaithe

Ba iad baill an choiste seo sa bhliain: Brian Keogh

inmheánacha lena n-áirítear gníomhaíochtaí iniúchóireachta.

(Cathaoirleach), Darina Kneafsey, Fiach Mac Conghail agus

Tuairiscíonn an CIR don mBord tar éis gach cruinnithe, agus go

Michael Conlon. Bhí 6 cruinniú ag an gCoiste Réadmhaoine

foirmiúil i scríbhinn ar bhonn bliantúil.

in 2020.
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Sceideal Tinrimh, Táillí agus Speansais
Tá sceideal tinrimh ag cruinnithe Boird agus Coistí i dtaobh
2020 leagtha amach anseo thíos. Luaitear táillí agus speanais
a fuair gach ball, freisin:

Bord

An Coiste
Iniúchóireachta
agus Riosca

An Coiste
Réadmhaoine

Táillí
2020
€

Speansais
2020
€

-

-

7,695

-

7,695

-

-

-

Aimée Williams*

7

Ann Markey

7

Brian Keogh

7

Carol Gibbons*

5

Darina Kneafsey

7

6

7,695

918

Fiach Mac Conghail**

7

6

-

-

Michael Conlon

7

4

7,695

-

Nora Nanayakkara

6

7,695

329

Owen Keegan*

5

-

-

Paul Holden

7

Stephen Casey

6

Victor Leonov***

6
6

4

11,970

-

6

7,695

-

6

-

-

58,140

1,247

Iomlán
* Ní íoctar táillí le baill an Bhoird atá fostaithe sa tseirbhís phoiblí, faoi
threoir an Phrionsabail 'Duine Amháin Tuarastal Amháin’, arna eisiúint
ag an Roinn Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí. Mar thoradh air
sin, ní raibh triúr de bhaill Bhoird an DHDA ag fáil táillí i rith na bliana
(Aimée Williams, Carol Gibbons agus Owen Keegan).

Príomhathruithe Pearsanra
Bord

•

Bhall an 5 Iúil 2020.

** Is é Fiach Mac Conghail POF an DHDA agus ní fhaigheann sé
táille Boird.
*** Ní baill den Bhord é Victor Leonov. Feidhmíonn sé mar bhall
seachtrach gan phá den Choiste Iniúchóireachta & Riosca.

Athcheapadh Paul Holden mar Chathaoirleach agus mar

An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca

•

Ceapadh Nora Nanayakkara mar Bhall den Choiste
Iniúchóireachta & Riosca an 13 Feabhra 2020.

Íocadh táillí le baill an Bhoird ag na rátaí caighdeánacha
ceadaithe i gcomhair na dtréimhsí atá i gceist.

Nochtuithe a éilítear faoin gCód Cleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016)
Tá an Bord freagrach as a chinntiú go bhfuil riachtanais
an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (“an
Cód”), de réir mar atá sé foilsithe ag an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016, comhlíonta ag
an nGníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach. Tá na
nochtuithe seo a leanas riachtanach de réir an Chóid.
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Costais Chomhairleoireachta
Ar chostais chomhairleoireachta áirítear costas comhairle seachtraí don mbainistíocht. Ní áirítear feidhmeanna seachfhoinsithe
‘gnó mar is gnách’ orthu.
2020
€

2019
€

Comhairle dhlí

17,464

13,360

Ceannach

77,296

3,505

Comhairleoireacht & athfhorbairt

31,035

124,032

Sláinte & Sábháilteacht

1,102

29,031

Rialachas

4,239

1,490

Luacháil réadmhaoine

7,078

6,200

Iniúchadh inmheánach & cáin

124,841

100,327

Costas Comhairleoireachta iomlán

263,055

277,945

88,435

66,159

Costas comhairleoireachta arna ngearradh chuig Ioncam agus Caiteachas agus
Cúlchistí Ioncaim arna gCoinneáil

174,620

211,786

Iomlán

263,055

277,945

Costas comhairleoireachta arna gcaipitliú

Costais agus Socruithe Dlí

Caiteachas Fáilteachais

In 2020, ní raibh aon chostais ná socruithe dlí ag an

Áirítear an Caiteachas Fáilteachais seo a leanas ar an gcuntas

nGníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach faoi na

Ioncaim agus Caiteachais:

téarmaí atá leagtha amach sa Chód Cleachtais um Rialachas
do Chomhlachtaí Stáit.
Fáilteachas cliaint*

Caiteachas Taistil agus Cothabhála

Fáilteachas Foirne
Iomlán

2020
€

2019
€

1,558

18,854

786

5,206

2,344

24,060

Déantar caiteachas taistil agus cothabhála a chatagóiriú mar:
2020
€

2019
€

Baile

*Áirítear air seo imeachtaí fiontair agus líonraithe phobail ar
an gcampas.

Ráiteas um Chomhlíonadh

- Bord

918

1,283

Bhí an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach

- Fostaithe

459

1,314

ag feidhmiú de réir an Chóid Chleachtais um Rialachas do
Chomhlachtaí Stáit 2016 ar an 31 Nollaig 2020.

Idirnáisiúnta
- Bord
- Fostaithe
Iomlán

329

397

-

738

1,706

3,732

Arna shíniú thar ceann an Bhoird:

Paul Holden

Fiach Mac Conghail

Cathaoirleach

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin

30 Iúil 2021
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RÁITEAS AR RIALÚ INMHEÁNACH
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31ú NOLLAIG 2020
Freagracht as Rialú Inmheánach

I measc na ngníomhaíochtaí seo, a rinneadh mar fhreagairt
do dhúshláin ghnó agus rioscaí méadaithe do rialuithe

Thar ceann Bord na Gníomhaireachta Forbartha don

inmheánacha bhí:

Mhol Digiteach, glacaim leis an bhfreagracht atá orainn
caomhnú agus cur i bhfeidhm chórais éifeachtaigh um rialú

i.

inmheánach a áirithiú.
Tugann an córas ráthaíocht réasúnta, nach ráthaíocht iomlán
í áfach, go ndéantar sócmhainní a chosaint, idirbhearta
a údarú agus a thaifeadadh mar is cuí, agus earráidí nó
mírialtachtaí ábhartha a chosc nó a aimsiú laistigh de
thréimhse ama thráthúil.

an DHDA;
ii.

Tá céimeanna glactha ag an mBord chun tacú lena bhainistiú
riosca tríd na nithe seo a leanas a bhunú:
i.

beartas bainistithe riosca;

ii.

beartais, nósanna imeachta agus oiliúint maidir le
bainistiú riosca;

iii. feidhm iniúchóireachta inmheánaí chun cinnteacht
neamhspleách ar éifeachtacht an rialaithe inmheánaigh
a thabhairt;
iv. coiste Iniúchóireachta & Riosca a dhéanann maoirseacht
ar éifeachtacht an rialaithe inmheánaigh agus a
thuairiscíonn a chuid torthaí don mBord go rialta;
v.

bearta sláinte agus sábháilteachta a chur i bhfeidhm ar
fud an champais agus oifigí an DHDA;

iii. rialuithe slándála TFC treisithe agus oiliúint slándála
faisnéise athnuachana d’fhoireann an DHDA;
iv. obair ón bhaile agus tacaíochtaí ábhartha a chur i
bhfeidhm de réir mar is gá;
v.

Cumas Riosca a láimhseáil

athbhreithnithe agus tástáil ar phlean leanúnachais gnó

athbhreithnithe ar phríomhphróisis ghnó agus rialuithe
inmheánacha mar fhreagairt d'obair ón bhaile;

vi. tacaíochtaí breise a bhaineann le hacmhainní daonna
don fhoireann;
vii. monatóireacht agus tuairisciú breise don Choiste
Iniúchóireachta & Riosca ar shaincheisteanna foirne agus
oibríochta;
viii. maoiniú breise a fháil ón Roinn Comhshaoil, Aeráide &
Cumarsáide le haghaidh 2020 agus 2021.
Choinnigh foireann bainistíochta an DHDA bainistíocht riosca
ar an gclár oibre mar mhír bhuan ag cruinnithe bainistíochta
agus dá bharr sin rinneadh rioscaí atá ann cheana agus atá
ag teacht chun cinn a mheas. Ina theannta sin, ardaíodh
neastimpistí, laigí i rialú inmheánach agus aon sáruithe ar
rialú tríd an bhfóram seo agus tuairiscíodh iad don Choiste

Coiste Réadmhaoine a dhéanann maoirseacht ar

Iniúchóireachta & Riosca agus don Bhord nuair ba iomchuí.

éifeachtacht cur i bhfeidhm beartais na Gníomhaireachta

Spreagann an POF agus an Feidhmeannas tuairisciú tráthúil

maidir lena punann réadmhaoine a dhéanann an

ar shaincheisteanna.

bhainistíocht, agus a thuairiscíonn a chuid torthaí don
mBord go rialta.

Creat Riosca agus Rialaithe
Measúnacht tionchair Covid-19 ar
phríomhnósanna imeachta gnó, rialuithe
inmheánacha agus pearsanra

Tá céimeanna glactha ag an mBord chun timpeallacht
rialaithe a bhunú a thugann cinnteacht go mbainfidh an
Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach a cuid
cuspóirí amach le méid inghlactha de riosca iarmharach.

Chuir Gníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach tús
le gníomhaíochtaí sa chéad ráithe de 2020 chun a chur ar

Is é atá i gcreat riosca agus rialaithe na Gníomhaireachta

chumas na Gníomhaireachta oibríochtaí gnó a choinneáil ar

Forbartha don Mhol Digiteach:

siúl le linn tréimhse na paindéime.
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i.

Beartas Bainistithe Riosca atá comhaontaithe agus
sínithe ag an mBord;;

ii.

Clár Riosca a léiríonn na rioscaí siúd atá ábhartha sa
chomhthéacs go mbaineann an Ghníomhaireacht
Forbartha don Mhol Digiteach a chuid cuspóirí
foriomlánacha amach. Déanann an Clár Riosca taifead
ar mheasúnú na Gníomhaireachta ar thionchar agus
dóchúlacht gach riosca a aithnítear, ar rialuithe atá i
bhfeidhm chun rioscaí a mhaolú agus ar dhaoine aonair
atá freagrach as a gcur i bhfeidhm agus a n-éifeachtacht.
Déanann an fheidhmeannacht, an Coiste Iniúchóireachta
& Riosca agus an Bord athbhreithniú dhá uair sa bhliain
ar a laghad ar an gClár Riosca. Tuairiscítear teipeanna
suntasacha ar rialú don gCoiste Iniúchóireachta & Riosca
agus don mBord agus cuirtear beart ceartúcháin i
ngníomh;

iii. ar phríomhphróisis um rialú rioscaí de chuid na
Gníomhaireachta Forbartha don Mhol Digiteach áirítear:

anailís riosca agus na pleananna iniúchóireachta inmheánaí
agus faomhann sé féin agus an Bord iad. Soláthraíonn
an t-Iniúchadh Inmheánach tuarascáil ar ghníomhaíocht
iniúchóireachta inmheánaí don Bhord gach bliain, ar
a laghad. Cuimsítear sa tuarascáil tuairim an Iniúchta
Inmheánaigh maidir le leordhóthanacht agus éifeachtacht an
chórais um rialú airgeadais inmheánach.
Bíonn na nithe seo a leanas mar bhonn eolais ag an
monatóireacht agus ag an athbhreithniú a dhéanann an Bord
ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh: obair an
iniúchta inmheánaigh, an Coiste Iniúchóireachta & Riosca a
dhéanann maoirseacht ar obair an iniúchta inmheánaigh,
bainistíocht na Gníomhaireachta Forbartha don Mhol
Digiteach atá freagrach as an gcreat rialaithe airgeadais a
fhorbairt agus a chothabháil, agus tuairimí a thugann an
tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina litir bhainistíochta nó i
dtuarascálacha eile..

a. nósanna imeachta doiciméadaithe do gach
príomhphróiseas gnó;
b. creat d’fhaisnéis rialta bainistíochta, nósanna
imeachta riaracháin a chuireann san áireamh deighilt
na ndualgas, agus córas tarmligin agus cuntasachta;
c. sannadh freagrachtaí mar aon le socruithe
cuntasachta agus tuairiscithe atá dá réir;
d. córas buiséidithe cuimsitheach le buiséad bliantúil

Athbhreithniú ar Éifeachtacht
Deimhním gur choimisiúnaigh an Bord athbhreithniú ar
éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach maidir leis an
bhliain dar chríoch 31ú Nollaig 2020.
Rinne cuideachta sheachtrach athbhreithniú ar Rialuithe

a ndéanann an Bord a athbhreithniú agus a

Inmheánacha in 2020 agus shínigh Bord na Gníomhaireachta

chomhaontú, athbhreithnithe rialta a dhéanann an

é i 2021.

Bord ar thuairiscí airgeadais, idir thréimhsiúil agus
bhliantúil, a thaispeánann feidhmíocht airgeadais

Tá cinnteacht réasúnta ag an nGníomhaireacht go bhfuil na

i gcomparáid le réamh-mheastachán, spriocanna á

córais um Rialú Inmheánach sa Ghníomhaireacht Forbartha

gcur chun feidhmíocht airgeadais agus feidhmíocht

don Mhol Digiteach amhail an 31 Nollaig 2020 éifeachtach

eile a mheas;

ach amháin a bhfuil leagtha amach anseo thíos faoi

e. córais atá dírithe ar shláine agus athléimneacht

Cheisteanna maidir le Rialú Inmheánach.

córais TFC na Gníomhaireachta a dhaingniú;
f. córais ar bun chun sócmhainní a chosaint;
g. córais atá i bhfeidhm chun tuairisciú agus ardú a
dhéanamh ar neastimpistí agus laigí/teipeanna ar
rialú inmheánach.

Ceisteanna maidir le Rialú Inmheánach
Nochtar ceisteanna/laigí maidir le Rialú Inmheánach a
aimsíodh le linn 2020 anseo thíos:

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach
Soláthar Neamhchomhlíontach
Tá feidhm iniúchóireachta inmheánaí ag an DHDA a
fheidhmíonn de réir Chóid Chreata um Bharrchleachtas

Tá beartais agus nósanna imeachta curtha ar bun ag

atá leagtha amach sa Chód Cleachtais um Rialachais

an nGníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach atá

Chomhlachtaí Stáit (2016). Bíonn obair na hiniúchóireachta

beartaithe chun a comhlíonadh na rialacha soláthair a

inmheánaí bunaithe ar anailís ar an riosca a bhfuil an

chinntiú. Faoi réir na n-eisceachtaí thíos, chomhlíon an

comhlacht nochtaithe dó; tá na pleananna iniúchóireachta

Ghníomhaireacht rialacha agus treoirlínte soláthair mar a leag

inmheánaí bliantúla bunaithe ar an anailís seo. Déanann

an Oifig Soláthair Rialtais amach iad in 2020 den chuid is mó.

an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca athbhreithniú ar an
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Le linn 2020, bhí trí chás ann nuair a fuair an Ghníomhaireacht
Forbartha don Mhol Digiteach seirbhísí gan próiseas iomaíoch.
Áiríodh ar na seirbhísí seo, dar luach iomlán €53,153 (gan CBL
a áireamh) tacaíocht teileachumarsáide agus caidrimh phoiblí.
Tá soláthar na seirbhísí seo tugtha chun rialtachta anois.

Faomhadh ón mBord
Tá athbhreithniú déanta ag an gCoiste Iniúchóireachta agus
Riosca agus ag an mBord ar an Ráiteas ar an gCóras Rialaithe
Inmheánaigh chun a chinntiú go léiríonn sé go cruinn an córas
rialaithe a bhí ag oibriú le linn na tréimhse tuairiscithe.
Arna shíniú thar ceann an Bhoird:

Paul Holden

Fiach Mac Conghail

Cathaoirleach

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin

30 Iúil 2021
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Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA
DON MHOL DIGITEACH
Tuairim ar na ráitis airgeadais

Bunús na tuairime

Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais Ghníomhaireacht

Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na

Forbartha don Mhol Digiteach don bhliain dar críoch 31

gCaighdeán Idirnáisiúnta um Iniúchóireacht (ISAnna)

Nollaig 2020 mar a cheanglaítear faoi fhorálacha alt 31 den

arna bhfógairt ag Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras

Acht um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach

Iniúchóireachta. Déantar cur síos ar mo chuid freagrachtaí faoi

2003. Cuimsíonn na ráitis airgeadais

na caighdeáin sin san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil
seo. Táim neamhspleách ar Ghníomhaireacht Forbartha don
Mhol Digiteach agus chomhlíon mé mo chuid freagrachtaí

•

an ráiteas ioncaim agus caiteachais agus cúlchistí ioncaim

eiticiúla eile de réir na gcaighdeán.

arna gcoinneáil
Creidim gur leor agus gur iomchuí an fhianaise iniúchta a fuair

•

an ráiteas ar ioncam cuimsitheach

•

an ráiteas ar staid airgeadais

•

an ráiteas ar shreafaí airgid agus

Tuairisciú ar fhaisnéis seachas na ráitis
airgeadais, agus ar ábhair eile

•

na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar bheartais

Chuir an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach

chuntasaíochta shuntasacha.

faisnéis áirithe eile i láthair mar aon leis na ráitis airgeadais.

mé chun bunús a sholáthar do mo thuairim.

Cuimsíonn sé seo an tuarascáil bhliantúil, an ráiteas rialachais
Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíor

agus tuarascáil chomhaltaí an Bhoird, agus an ráiteas ar rialú

agus cothrom ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais

inmheánach. Déantar cur síos ar m'fheagracht tuairisciú

na Gníomhaireachta Forbartha don Mhol Digiteach an 31

maidir lena leithéid d'fhaisnéis agus le gnóthaí áirithe eile a

Nollaig 2020 agus ar a hioncam agus a caiteachas le haghaidh

dtuairiscím orthu trí eisceacht san aguisín a ghabhann leis an

2020 de réir an Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais (FRS) 102

tuarascáil seo.

- An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa RA agus i
bPoblacht na hÉireann.

Tobhach láithreáin fholaimh
Tarraingím aird ar nóta 6 a ghabhann leis na ráitis airgeadais a
nochtann gur thabhaigh an Ghníomhaireacht caiteachas mar
thoradh ar thobhach láithreáin fholaimh a ghearr an t-údarás
áitiúil ar shuíomh nár forbraíodh. B'ionann an caiteachas agus
€227,500 i leith 2020.

Seamus McCarthy
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
31 Lúnasa 2021
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Aguisín a ghabhann leis an tuarascáil

Freagrachtaí bhaill an Bhoird

•

Aithním na rioscaí a bhaineann le míráiteas ábhartha
sna ráitis airgeadais cibé acu mar gheall ar chalaois nó

Mar atá mionsonraithe sa ráiteas rialachais agus i dtuarascáil

earráid, agus déanam measúnú orthu; deanaim nósanna

bhaill an Bhoird, tá baill an Bhoird freagrach as

imeachta iniúchta a dhearadh agus a fheidhmiú a
fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus gheobhaim fianaise

•

ráitis airgeadais a ullmhú san fhoirm a fhorordaítear faoi

iniúchta atá leordhóthanach agus iomchuí chun bunús

alt 31 den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol

a sholáthar do mo thuairim. Tá an baol nach n-aimseofar

Digiteach 2003

míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos airde
ná mar a bhíonn i gcás earráide, toisc go bhféadfadh

•

a chinntiú go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíor agus

claonpháirteachas, brionnú, easnaimh d'aon ghnó,

cothrom de réir FRS 102

mífhaisnéisí, nó sárú an rialaithe inmheánaigh a bheith i
gceist le calaois.

•
•

rialtacht na n-idirbheart a chinntiú

•

Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don

a mheas an bhfuil úsáid bhonn cuntasaíochta an ghnóthais

iniúchadh d’fhonn nósanna imeachta iniúchta a dhearadh

leantaigh oiriúnach, agus

atá oiriúnach sna himthosca, ach nach bhfuil chun críche
tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtacht na rialuithe

•

cibé rialú inmheánach a chinnfidh siad a bheith riachtanach

inmheánacha.

chun ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas
ábhartha, cibé acu mar gheall ar chalaois nó earráid.

•

Déanaim meastóireacht ar oiriúnacht na mbeartas
cuntasaíochta a úsáidtear agus réasúntacht na meastachán
cuntasaíochta agus na nochtuithe gaolmhara.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste

•

Tagaim ar chonclúid maidir le hoiriúnacht úsáid bhonn
cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh agus, bunaithe ar

Ceanglaítear orm faoi alt 31 den Acht um Ghníomhaireacht

an bhfianaise iniúchta a fuarthas, an bhfuil éiginnteacht

Forbartha don Mhol Digiteach 2003 iniúchadh a dhéanamh

ábhartha ann a bhaineann le himeachtaí nó coinníollacha

ar ráitis airgeadais Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol

a d’fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh ar chumas

Digiteach agus tuairisciú orthu chuig Tithe an Oireachtais.

na Gníomhaireachta Forbartha don Mhol Digiteach
leanúint ar aghaidh mar gnóthas leantach. Má chinnim

Is é an cuspóir atá agam agus an t-iniúchadh á dhéanamh

go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, éilítear orm aird a

agam dearbhú réasúnach a fháil i dtaobh an bhfuil na ráitis

tharraingt i mo thuarascáil ar na nochtuithe gaolmhara

airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha mar

sna ráitis airgeadais nó, mura bhfuil na nochtuithe sin

thoradh ar chalaois nó earráid. Is leibhéal ard cinnteachta é

leordhóthanach, mo thuairim a mhodhnú. Tá mo chonclúidí

cinnteacht réasúnach, ach ní ráthaíocht é go n-aimseoidh

bunaithe ar an bhfianaise iniúchta a fuarthas suas go dtí

iniúchadh a dhéantar de réir na ISAanna míráiteas ábhartha

dáta mo thuarascála. Mar sin féin, d’fhéadfadh imeachtaí nó

i gcónaí má tá sé ann. Féadfaidh míráiteas eascairt as calaois

coinníollacha a tharlóidh amach anseo a bheith ina gcúis

nó earráid agus meastar go bhfuil siad ábhartha dá bhféadfaí

le deireadh a theacht leis an Ghníomhaireacht Forbartha

a bheith ag súil le réasún go mbeadh tionchar acu ar chinntí

don Mhol Digiteach a bheith ag leanúint ar aghaidh mar

eacnamaíocha a ghlacann úsáideoirí a dhéantar ar bhonn na

ghnóthas leantach.

ráiteas airgeadais seo, ina n-aonair nó ina n-iomláine.

•

Déanaim meastóireacht ar chur i láthair, struchtúr agus

Mar chuid d’iniúchadh de réir na ISAnna, déanaim breithiúnas

ábhar na ráiteas airgeadais ar an iomlán, lena n-áirítear na

gairmiúil agus coimeádaim amhras gairmiúil le linn an

nochtuithe, agus cibé an léiríonn na ráitis airgeadais na

iniúchta. Agus é sin á dhéanamh,
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hidirbhearta agus na himeachtaí bunúsacha ar bhealach go

Tuairisciú ar ábhair eile

mbaintear cur i láthair cóir amach.

Déantar m’iniúchadh trí thagairt a dhéanamh do na cúinsí
speisialta a ghabhann le comhlachtaí Stáit maidir lena

Déanaim cumarsáid leo siúd atá freagrach as rialachas, i measc

mbainistíocht agus a bhfeidhmiú. Tuairiscím má aimsím ábhair

nithe eile, maidir le scóip agus uainiú pleanáilte an iniúchta

ábhartha a bhaineann leis an mbealach a rinneadh gnó poiblí.

agus torthaí suntasacha iniúchta lena n-áirítear aon easnaimh
shuntasacha sa rialú inmheánach a thugaim faoi deara le linn

Déanaim iarracht ar fhianaise a fháil faoi rialtacht idirbhearta

mo iniúchta.

airgeadais le linn an iniúchta. Tuairiscím má aimsím aon chás
ábhartha nuair nár cuireadh airgead poiblí i bhfeidhm chun

Faisnéis seachas na ráitis airgeadais

na gcríoch atá beartaithe nó i gcás nach raibh idirbhearta ag

Ní chlúdaíonn mo thuairim ar na ráitis airgeadais an fhaisnéis

teacht leis na húdaráis a rialaíonn iad.

eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní chuirim aon
chonclúid dearbhaithe in iúl ina leith.

Tuairiscím freisin trí eisceacht más rud é, dar liom,

Maidir le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, ceanglaítear orm

•

faoi na ISAnna an fhaisnéis eile a chuirtear i láthair a léamh

nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na mínithe go léir a
theastaigh uaim le haghaidh mo iniúchta, nó

agus, á dhéanamh sin, a mheas an bhfuil an fhaisnéis eile ar
neamhréir go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó leis an

•

eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó más rud é murach sin is

nach leor na taifid chuntasaíochta chun go bhféadfaí na
ráitis airgeadais a iniúchadh go héasca agus i gceart, nó

cosúil go bhfuil míráiteas ábhartha air. Má chinnim, bunaithe
ar an obair a rinne mé, go bhfuil míráiteas ábhartha ar an
bhfaisnéis eile seo, éilítear orm an fhíric sin a thuairisciú.

•

nach bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid
chuntasaíochta.
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RÁITEAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS AGUS
CÚLCHISTÍ IONCAIM ARNA GCOINNEÁIL
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31ú NOLLAIG 2020
2020
€

2019
€

2,516,290

3,166,035

1,095,000

682,000

3,611,290

3,848,035

Nóta
Ioncam
Ioncam Tráchtála agus Ioncam Eile
Deontais ón Státchiste

4

Caiteachas
Costais a bhaineann leis an bhFoireann

5

1,277,478

1,090,908

Oibríochtaí, Costais Ginearálta agus Riaracháin

6

2,561,458

2,957,416

Caidreamh Pobail

7

79,152

67,614

Tionscnaimh Digiteacha

8

47,833

78,991

3,965,921

4,194,929

(354,631)

(346,894)

9

3,465,366

1,285,965

Gluaiseacht ar luach cothrom Réadmhaoin Infheistíochta

10

(2,140,521)

Cáin Chorparáide

12

(29,189)

(74,592)

Barrachas don bhliain

941,025

1,239,252

Iarmhéid ar an 1 Eanáir

(6,747,900)

(7,987,152)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig

(5,806,875)

(6,747,900)

(Easnamh) / Barrachas ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Méadú ar luach Réadmhaoine, Gléasra agus Trealamh a aithníodh mar
bhearnúchán roimhe seo

Is cuid de na ráitis airgeadais iad an Ráiteas Sreafaí Airgid agus Nótaí 1-19.

Arna shíniú thar ceann an Bhoird:

Paul Holden

Fiach Mac Conghail

Cathaoirleach

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

30 Iúil 2021

374,773
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RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31ú NOLLAIG 2020
2021
€

2019
€

941,025

1,239,252

Nóta
Barrachas don bhliain
Gnóthachain/(Caillteanais) achtúireacha ar Dhliteanais Phinsin

16(c)

(444,000)

(884,000)

Coigeartú ar Mhaoiniú Pinsin Iarchurtha

444, 000

884,000

Iomlán na nGnóthachan aitheanta don bhliain

941,025

1,239,252

Is cuid de na ráitis airgeadais iad an Ráiteas Sreafaí Airgid agus Nótaí 1-19.

Arna shíniú thar ceann an Bhoird:

Paul Holden

Fiach Mac Conghail

Cathaoirleach

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

30 Iúil 2021
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RÁITEAS AR STAID AIRGEADAIS
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2020

Nóta

2020
€

2019
€

9

35,273,926

31,771,097

10

19,801,404

21,775,000

55,075,330

53,546,097

299,193

609,104

1,710,846

1,778,797

2,010,039

2,387,901

(1,733,669)

(1,623,323)

276,370

764,578

55,351,700

54,310,675

Sócmhainní Seasta
Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Réadmhaoin Infheistíochta

Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe

13

Banc agus airgead tirim

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

14

Glanshócmhainní Reatha Lúide Dliteanais
Iomlán na Sócmhainní lúide Dliteanas roimh Phinsin
Maoiniú Pinsin iarchurtha

16(c)

4,300,000

4,480,000

Dliteanais Phinsin

16(c)

(4,300,000)

(4,480,000)

55,351,700

54,310,675

61,158,575

61,058,575

Iomlán na nGlanshócmhainní
Arna dtaispeáint ag:
Cuntas caipitil

15

Cúlchistí Ioncaim arna gcoinneáil

(5,806,875)

(6,747,900)

55,351,700

54,310,675

Is cuid de na ráitis airgeadais iad an Ráiteas Sreafaí Airgid agus Nótaí 1-19.
Arna shíniú thar ceann an Bhoird:

Paul Holden

Fiach Mac Conghail

Cathaoirleach

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

30 Iúil 2021
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RÁITEAS AR SHREAFAÍ AIRGID
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31ú NOLLAIG 2020

Nóta

2020
€

2019
€

941,025

1,239,252

72,657

77,404

Sreafaí Airgid as Gníomhaíochtaí Oibriúcháin
Barrachas as Gníomhaíochtaí Oibriúcháin
Dímheas
Athluacháil Réadmhaoine

9

(3,465,366)

Athluacháil Réadmhaoin Infheistíochta

10

2,140,521

(374,773)

Méadú/(Laghdú) ar Airgead Infhaighte

13

309,911

(207,631)

Méadú/(Laghdú) ar Chreidiúnaithe

14

110,346

136,131

Ús Bainc

(1,285,965)

(187)

-

108,907

(415,582)

Íocaíochtaí chun Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh a cheannach

(110,120)

(128,149)

Íocaíochtaí chun Réadmhaoin Infheistíochta a cheannach

(166,925)

(200,227)

Glanshreafaí airgid as Gníomhaíochtaí Infheistíochta

(277,045)

(328,376)

Glanshreafaí airgid as Gníomhaíochtaí Oibriúcháin
Sreafaí airgid as Gníomhaíochtaí Infheistíochta

Sreafaí airgid as Gníomhaíochtaí Airgeadaithe
Ús bainc Isteach
Maoiniú Caipitil

187
15

-

100,000

100,000

Glanshreafaí airgid as Gníomhaíochtaí Airgeadaithe

100,187

100,000

Glanlaghdú ar Airgead agus ar Choibhéis Airgid

(67,951)

(643,958)

Airgead agus Comhluachanna Airgid amhail 1 Eanáir

1,778,797

2,422,755

Airgead agus Coibhéis Airgid amhail 31 Nollaig

1,710,846

1,778,797
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31ú NOLLAIG 2020
1.

Beartais Chuntasaíochta
Bunaíodh an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach leis an Acht um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol
Digiteach 2003 agus bhí oifig an togra suite sa Mhol Digiteach, Lána an Róigh, Baile Átha Cliath 8.
Tá bunús na cuntasaíochta agus na beartais chuntasaíochta tábhachtacha atá glactha ag an Mol Digiteach leagtha
amach anseo thíos. Feidhmíodh iad go léir go seasmhach ar feadh na bliana ar fad agus sa bhliain roimhe sin.

a.

Eolas ginearálta
Tá príomhfheidhmeanna na Gníomhaireachta Forbartha don Mhol Digiteach leagtha amach in Alt 8 den Acht
sin mar seo a leanas:
i.

forbairt an Mhoil Dhigitigh, lena n-áirítear oibreacha foirgníochta nó oibreacha cothabhála a dhéanamh,
mar shuíomh fiontar digiteach mar aon le gníomhaíochtaí gaolmhara a thabhairt chun críche, a soláthar a
dhaingniú, a chur chun cinn agus a éascú;

ii.

straitéisí a chumadh chun daoine aonair agus fiontair atá ag gabháil d’inneachar digiteach agus
gníomhaíochtaí gaolmhara a spreagadh le cur fúthu sa Mhol Digiteach;

iii.

soláthar bonneagair theicniúil agus bonneagair chumarsáide a chur chun cinn agus a éascú d’fhonn
fiontair dhigiteacha a mhealladh chuig an Mol Digiteach;

iv.

plean forbartha a ullmhú de réir Ailt 9;

v.

meastacháin costas ar chur i bhfeidhm an phlean fhorbartha a ullmhú agus roghanna maoinithe a
d’fhéadfaí a úsáid a mholadh;

vi.

maoirseacht agus bainistiú a dhéanamh ar an bplean forbartha;

vii. dul i gcomhairle le leasanna an phobail áitiúil sa Mhol Digiteach nó in aice leis, mar chuid de chur i
bhfeidhm an phlean fhorbartha;
viii. comhaontuithe a dhéanamh le daoine eile d’fhonn forbairt an Mhoil Dhigitigh a dhaingniú cibé acu, trí
dheonaíocht, comhfhiontar, comhpháirtíocht phoiblí phríobháideach nó trí acmhainn ar bith eile;
ix.

dul i gcomhaontú, más cuí, le duine a bhfuil maoiniú socraithe nó curtha ar fáil aige chun cuid ar bith
d’fhorbairt an Mhoil Dhigiteach a dhéanamh.

Eintiteas Sochair Phoiblí is ea an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach.

b.

Ráiteas um Chomhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais Gníomhaireacht Forbartha an Mhoil Dhigitigh don bhliain dar críoch 31 Nollaig
2020 agus don bhliain roimhe sin de réir FRS 102, an caighdeán um thuairisciú airgeadais is infheidhme sa
Ríocht Aontaithe agus in Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais (FRC) mar atá fógartha
ag Cuntasóirí Cairte na hÉireann.
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c.

Bunús Ullmhúcháin
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoin modh fabhraithe cuntasaíochta seachas Deontais ón Státchiste
agus sócmhainní agus dliteanais áirithe a mheastar ag a luachanna cothroma mar a míníodh sna beartais
chuntasaíochta anseo thíos. Tá na ráitis airgeadais den chineál a cheadaíonn an tAire Comhshaoil, Aeráide &
Cumarsáide le comhthoiliú ón Aire Airgeadais faoin Acht um an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach
2003. Feidhmíodh na beartais chuntasaíochta seo a leanas go seasmhach i ndáil agus rudaí á bplé a mheastar a
bheith ábhartha maidir le ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha don Mhol Digiteach.

d.

Ioncam
Deontais ón Státchiste
Aithnítear ioncam ar bhonn fabhraithe de ghnáth; is eisceacht iad Deontais ón Státchiste. Aithnítear iad siúd ar
bhonn fáltais airgid.
Ioncam Tráchtála agus Ioncam Eile
Aithnítear ioncam tráchtála agus ioncam eile ar bhonn fabhraithe. Déantar ioncam neamhthuillte a thaifeadadh
mar ioncam iarchurtha agus aistrítear chuig an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim arna
gCoinneáil é nuair a thuilltear é.
Ioncam Úis
Aithnítear ioncam úis ar bhonn fabhraithe. Chuige seo úsáidtear modh an ráta éifeachtach úis..

e.

Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
i.

Sócmhainní Forbraíochta
Is é atá i gceist le sócmhainní forbartha ná talamh agus foirgneamh i seilbh na Gníomhaireachta a
úsáidfear chun lárionad fiontair nuálach atá bunaithe ar theicneolaíocht a fhorbairt. Agus an fhorbairt
déanta mínítear iad mar Réadmhaoin Infheistíochta.
Caitear le Sócmhainní Forbartha mar Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh agus meastar iad leis an tsamhail
athluachála. Nuair a mhéadaítear méid carraeireachta na sócmhainní mar thoradh ar athluacháil, aithnítear
an méadú sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach. Nuair a aisiompaíonn an méadú laghdú athluachála a
aithníodh roimhe seo ar na sócmhainní ábhartha sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí arna
gCoinneáil, aithnítear é sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim arna gCoinneáil.

ii.

Daingneáin agus Feistis agus Trealamh Ríomhaire
Luaitear Daingneáin agus Feistis agus Trealamh Ríomhaire ag a gcostais lúide dímheas carntha, arna
gcoigeartú i gcomhair soláthair le haghaidh bearnúcháin. Foráiltear dímheas ag rátaí measta chun
costas lúide luach iarmhartach gach sócmhainne a dhíscríobh de réir mhéid chothroim thar a saolréanna
úsáideacha measta mar seo a leanas:
Daingneáin agus Feistis

20% in aghaidh na bliana

Trealamh Ríomhaireachta

331/3% in aghaidh na bliana

Léiríonn luach iarmhartach an méid measta a bhfaighfí faoi láthair as sócmhainn a dhiúscairt tar éis costais
mheasta an diúscartha a bhaint as, dá mbeadh aois agus riocht na sócmhainne de réir a mbeifí ag súil leis
ag deireadh a saolré measta.
Má tá fianaise neamhspleách ar bhearnú luach sócmhainne aithnítear caillteanas bearnaithe sa Ráiteas
Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim arna gCoinneáil.
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f.

Réadmhaoin Infheistíochta
Is réadmhaoin í réadmhaoin infheistíochta a bhfuil forbairt críochnaithe orthu agus atá á coinneáil ag an DHDA
chun críocha a n-acmhainn infheistíochta agus giniúint cíosa.
Aithnítear réadmhaoin infheistíochta ag a costas ar dtús. Meastar réadmhaoin ar féidir a luach cóir a mheas
go hiontaofa ag a luach cothrom. Aithnítear athrú ar luach cothrom sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus
Cúlchistí Ioncaim arna gCoinneáil.

g.

Féichiúnaithe
Aithnítear feichiúnaithe ag a luach cothrom lúide forála i dtaobh fiacha amhrasacha. Sainfhoráil is ea an fhoráil
um fhiacha amhrasacha agus bunaítear í má tá fianaise neamhspleách ar fáil nach mbeidh ar chumas an DHDA
na méideanna atá amuigh a bhailiú. Aithnítear na gluaiseachtaí uile atá sa bhforáil um fhiacha amhrasacha sa
Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus na gCúlchistí Ioncaim arna gCoinneáil.

h.

Léasanna Oibriúcháin
Aithnítear caiteachais cíosa faoi léasanna oibriúcháin sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus na gCúlchistí
Ioncaim arna gCoinneáil thar shaol an léasa. Aithnítear caiteachas de réir mhéid chothroim thar tréimhse
an léasa ach amháin má tá baint idir arduithe cíosa leis an ráta measta boilscithe. Sa chás seo aithnítear na
méaduithe seo nuair a thabhaítear iad. Aithnítear aon dreasachtaí léasa a fhaightear thar shaol an léasa.

i.

Sochair Fostaithe
Sochair ghearrthéarmacha
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha ar nós pá saoire mar chaiteachas sa bhliain agus cuirtear sochair a
fabhraíodh ag deireadh na bliana faoi Chreidiúnaithe sa Ráiteas ar Staid Airgeadais.
Sochair Scoir
Feidhmíonn an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach scéim phinsin sochair shainithe.
Tá socrú ag an DHDA leis an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide faoina n-aisíocfar leis an DHDA an
t-airgead ar fad atá ag teastáil chun na dliteanais phinsin a shocrú nuair a bhíonn siad dlite. Már chúiteamh
tá ar an DHDA méid cothrom le ranníocaíochtaí fostaithe don bhliain móide ranníocaíocht fostóra ag rátaí
atá socraithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a íoc leis an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus
Cumarsáide. Léiríonn costais phinsin na sochair phinsin atá tuillte ag foireann an DHDA sa tréimhse agus
taispeántar iad glan de ranníocaíochtaí pinsin na bhfostaithe atá á gcoinneáil ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide
agus Cumarsáide. Aithnítear méid cothrom leis na sochair atá tuillte ag an bhfoireann mar mhaoiniú iarchurtha
de réir an socrú aisíocaíochta atá mínithe thuas.
Dliteanais scéime pinsin a thaispeántar mar luach reatha na n-íocaíochtaí pinsin a dhéanfar amach anseo, atá
tuillte ag foireann DHDA go dtí seo, meastar ar bhonn achtúireach iad tríd an modh chreidiúint réamh-mheasta
an aonaid (más cuí). Meastar an méid atá le cur san áireamh sna ráitis airgeadais le haghaidh an Mhaoinithe
Phinsin Iarchurtha ag méid arb ionann é agus meastachán na hoibleagáide do na dliteanais scéime pinsin.
Oibríonn an Ghníomhaireacht an Scéim Pinsean Aonair na Seirbhíse Poiblí ('Scéim Aonair') d'fhoireann a chuir
tús lena bhfostaíocht san earnáil phoiblí an 1 Eanáir 2013 nó dá éis. Íoctar ranníocaíochtaí baill na scéime aonair
agus ranníocaíocht Fostóra (mar a éilítear faoi chiorclán ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 28/2016)
leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Is é an muirear sochair scoir i leith na Scéime Aonair ná
ranníocaíocht an Fhostóra.
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j.

Cáin Iarchurtha
De réir FRS 102 déanann an Ghníomhaireacht soláthar do cháin iarchurtha ar bhonn ‘soláthair iomláin’ a
eascraíonn ó dhifríochtaí uainiúcháin a thagann chun cinn idir aithint gnóthachan nó caillteanas sna ráitis
airgeadais agus a n-aithint sa ríomh cánach. Ní lascainítear iarmhéideanna cánach iarchurtha mar mheastar
nach ábhartha í éifeacht an lascainithe.

k.

Cuntas caipitil
Léiríonn an cuntas caipitil luach na sócmhainní a aistríodh chuig an nGníomhaireacht nuair a bunaíodh í agus
ina dhiaidh sin mar aon le maoiniú agus deontais caipitil eile a fuarthas.

2.

Breithiúnais agus Meastacháin chuntasaíochta ríthábhachtacha
Chun na ráitis airgeadais a ullmhú tá gá le bainistíocht chun breithiúnais, meastacháin agus foshuíomhanna a
dhéanamh a imríonn tionchar ar na méideanna a thuairiscítear i dtaobh sócmhainní agus dliteanais amhail dáta an
Ráitis ar Staid Airgeadais agus i dtaobh na méideanna a thuairiscítear mar ioncaim agus caiteachais i gcaitheamh
na bliana. Mar sin féin, ciallaíonn nádúr an mheastacháin go bhféadfadh torthaí iarbhír a bheith difriúil leis na
meastacháin sin. Ba iad seo a leanas na breithiúnais a raibh an éifeacht is mó acu ar na méideanna a aithníodh sna
ráitis airgeadais.
Dímheas Luachanna Iarmhartacha
Tá saol na sócmhainní agus luachanna iarmhartacha bainteacha gach aicme sócmhainne seasta athbhreithnithe ag
an DHDA, go háirithe saol úsáideach eacnamaíoch agus luachanna iarmhartacha daingneán & feisteas agus trealamh
ríomhaire, agus tá socraithe acu go bhfuil saoil sócmhainne agus luachanna iarmhartacha mar ba chuí.
Oibleagáid maidir le Sochar Scoir
Socraítear na foshuíomhanna atá mar bhonn ag na luachálacha achtúireacha lena n-aithnítear na méideanna sna
ráitis airgeadais (rátaí lascaine, rátaí méadaithe i leibhéil chúitimh amach anseo, rátaí básmhaireachta agus rátaí
treochta maidir le costais cúram sláinte) agus nuashonraítear iad go bliantúil de réir cúinsí eacnamaíochta reatha agus
i ndáil le hathrú ábhartha ar bith ar théarmaí agus coinníollacha na bpleananna pinsin agus iar-scortha.
Is féidir leis na nithe seo a leanas tionchar a imirt ar na foshuíomhanna:

3.

(i)

ráta lascaine, athruithe ar an ráta fáltais ar bhannaí corparáide ardcháilíochta;

(ii)

leibhéil chúitimh amach anseo, cúinsí an mhargadh saothair amach anseo;

(iii)

rátaí treochta maidir le costais cúram sláinte, boilsciú costais leighis sna réigiúin lena mbaineann..

Gnóthas Leantach agus Forbairt amach anseo
Déanann an DHDA a cuid costais oibriúcháin a ghlanadh faoi láthair trí mheascán de dheontais Státchiste agus
ioncam tráchtála. Bhí tionchar ábhartha ag an phaindéim Covid 19 ar ioncam tráchtála an DHDA in 2020 agus tháinig
laghdú air dá deasca.
In Aibreán 2021, chinn an Rialtas an DHDA a dhíscaoileadh agus go bhfuil a shócmhainní talún agus maoine go léir le
haistriú chuig an nGníomhaireacht Forbartha Talún. Teastaíonn reachtaíocht chun éifeacht a thabhairt don chinneadh.
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Tá litir tacaíochta curtha ar fáil ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide ina n-athdhearbhaíonn sí a gealltanas
maoiniú ón Státchiste a sholáthar chun cabhrú leis an nGníomhaireacht a costais a íoc don chuid eile de 2021 agus an
tréimhse a theastaíonn i 2022 chun foirceannadh ordúil a éascú.
Sna cúinsí a thuairiscítear thuas, tá an Bord sásta go mbeidh an Ghníomhaireacht in ann a cuid oibleagáidí airgeadais
a chomhlíonadh de réir mar a bheidh siad dlite, agus measann sé dá bhrí sin gur iomchuí na cuntais seo a ullmhú
ar bhonn gnóthais leantaigh. Leanann an Ghníomhaireacht uirthi ag luacháil a cuid sócmhainní infheistíochta agus
forbartha de réir a cuid beartais chuntasaíochta.

4.

Deontais ón Státchiste
Dearbhaíonn an DHDA go bhfuil córais rialaithe leordhóthanacha aici chun na cistí deonaithe a bhainistiú de réir na
dtreoirlínte atá i gCiorclán 13/2014 ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Ba iad seo a leanas na deontais a fuarthas ón Roinn Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide a rinneadh faoi Alt 29 den
Acht um Ghníomhaireacht Forbartha Mol Digiteach 2003 (Vóta 29: Fo-cheannteideal A4) chun críocha caiteachais ag
an nGníomhaireacht i gcomhlíonadh a feidhmeanna:
2020
€

2019
€

943,000

530,000

Caidreamh Pobail

70,000

70,000

Tionscnaimh Digiteacha

82,000

82,000

-

-

1,095,000

682,000

100,000

100,000

Oibríochtaí
Reatha

Bainistiú & Slándáil Réadmhaoine gan fhorbairt

Oibríochtaí Forbartha Caipitil
agus bainistíocht suíomhanna tréigthe*
* Maoiniú ón Státchiste a fuarthas chun bonneagar a chothabháil agus a caipitlíodh.

5.

Costais a bhaineann leis an bhFoireann
a.

Sochair Fostaithe Chomhiomlána
Is é an meánlíon foirne a bhí fostaithe ag an DHDA le linn na bliana ná 14 (2019:11). De bhreis air seo coinníonn
an DHDA seirbhísí bhall foirne riaracháin amháin de chuid gníomhaireachta tríú pháirtí. Ba iad na costais
chomhbhailithe párolla ná:

Sochair ghearrthéarmacha
Foireann a fuair tuarastal

2020
€

2019
€

935,152

707,348

Foireann de chuid Gníomhaireachta Tríú Pháirtí

29,370

75,021

Foireann ar iasacht

23,948

52,505

Táillí baill an Bhoird

58,140

47,010

ÁSPC Fostóra

97,944

79,976

132,924

129,048

1,277,478

1,090,908

Ranníocaíocht Phinsin an Fhostóra
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b.

Sochair ghearrthéarmacha don bhFoireann
2020
€

2019
€

935,152

707,348

Liúntais

-

-

Sochair scoir

-

-

Árachas Sláinte

-

-

935,152

707,348

Tuarastal

c.

Príomhphearsanra Bainistíochta
Ar an bpríomhphearsanra bainistíochta sa DHDA áirítear baill an Bhoird, an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
agus an Príomhoifigeach Airgeadais. Is é luach iomlán na sochar fostaí do phríomhphearsanra bainistíochta ná
€274,545 in 2020 (€278,572 in 2019).
Ní chuimsítear sa mhéid seo luach na sochair scoir a tuilleadh sa tréimhse. Ní baill den scéim pinsin iad na baill
neamhfheidhmiúcháin den Bhord. Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ina bhall de Scéim Phinsin Aoisliúntais
an DHDA agus tá an Príomhoifigeach Airgeadais ina bhall de Scéim Phinsin Aonair na Seirbhíse Poiblí.

d.

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin - Tuarastal agus Sochair
Ba é pacáiste luach saothair an Phríomhoifigigh Fheidhmiúcháin don tréimhse airgeadais ná €115,222 le
haghaidh 2020 (2019: €110,509).
Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ina bhall de Scéim Phinsin Aoisliúntais an DHDA agus ní shíneann a
theidlíochtaí ina leith sin níos faide ná téarmaí na scéime pinsin seirbhíse poiblí eiseamláireaí. Ní chuimsítear sa
mhéid seo luach na sochair scoir a tuilleadh sa tréimhse.

e.

e. Cloíonn an DHDA le beartas pá an Rialtais agus le téarmaí Chomhaontú Bhóthair Lansdún ar tháinig éifeacht
leis ón 1 Iúil 2016. In 2020, asbhaineadh €18,581 ón bpárolla i leith na ranníocaíochta aoisliúntais breise agus
íocadh leis an Roinn Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide é (2019: €22,027). In 2020, bronnadh caiteachas €3,250
(2019: €3,250) ar an bhfoireann mar aitheantas d’fhostaithe.
Tabhaíodh costais bhreise dar luach €786 (2019: €1,956) a bhaineann le baill foirne maidir le himeachtaí foirne..

f.

Miondealú ar Bhaill Foirne a fhaigheann tuarastal (os cionn €60,000)
Líon fostaithe
2020

Líon fostaithe
2019

€60,000 go €69,999

2

1

€70,000 go €79,999

2

1

€80,000 go €89,999

-

1

€90,000 go €99,999

-

-

€100,000 go €109,999

1

-

€110,000 go €119,999

2

2

€120,000 go €129,999

-

-
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6.

Oibríochtaí, Costais Ginearálta agus Riaracháin
2020
€

2019
€

1,706

3,732

1,602,561

1,684,017

121,559

95,188

Costais a bhaineann le Margaíocht

34,053

64,069

Costais a bhaineann le Forbairt Réadmhaoine

37,531

107,605

Tobhach ar Láithreáin Fholamh (féach Nóta 6.1)

227,500

227,500

Seirbhísí Proifisiúnta (féach Nóta 6.2)

244,426

280,224

Forchostais Oifige (féach Nóta 6.3)

206,526

158,069

1,558

400

Taisteal & Cothú
Costais a bhaineann le Réadmhaoin
Árachas

Imeachtaí Líonraithe (ranníocaíocht na Gníomhaireachta)
(féach Nóta 6.4)
Pionós cánach

(2,257)

94,652

Táille Iniúchóireachta

12,356

12,481

Dímheas (féach Nóta 9)

72,657

77,404

Drochfhiacha
Muirir Bhainc

-

150,157

1,282

1,918

2,561,458

2,957,416

6.1 Tobhach Suímh Fholaimh
Tá an campas comhdhéanta de réadmhaoin forbartha agus infheistíochta lena n-áirítear roinnt suíomhanna
tionsclaíocha tréigthe. Don bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2019 agus 2020 ba é an ráta tobhaigh ar láithreán
folamh (VSL) iníoctha ná 7% de luach an láithreáin agus b’ionann an VSL agus €227,500 in aghaidh na bliana. Íocadh
é seo ina iomláine i mí Feabhra 2020 agus i mí Feabhra 2021 faoi seach. Tá an VSL fós le n-íoc i gcónaí in aghaidh
gach bliana ina dhiaidh sin a mheasann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go bhfuil an láithreán folamh. Cé
go ndéanann an DHDA gach iarracht chun a chinntiú go gcoinnítear tobhaigh chomh híseal agus is féidir, níl na
hacmhainní ag an nGníomhaireacht chun na suíomhanna a fhorbairt léi féin. Maidir leis sin níl smacht díreach ag an
DHDA ar an leibhéal VSL a fhorchuirtear uirthi.

6.2 Seirbhísí Proifisiúnta

Earcaíocht
Luacháil réadmhaoine
Cúrsaí dlí / Iniúchadh Inmheánach / Cánachas
Caidreamh Poiblí/Gnóthaí Poiblí

2020
€

2019
€

10,172

25,460

7,078

6,200

100,714

133,100

47,877

66,551

Seirbhísí um Inneachar Digiteach
Seirbhísí Eile

-

15,134

78,585

33,779

244,426

280,224

6.3 Forchostais Oifige
Cuimsíonn Forchostais Oifige léas oibriúcháin amháin nach féidir a chealú agus tá an méid iomlán atá dlite maidir leis
an tréimhse chonartha atá fágtha mar seo a leanas: €2,578 laistigh de bhliain.
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6.4 Imeachtaí Líonraithe
Cinntíonn beartas an DHDA maidir le himeachtaí líonraithe go gcloítear le hardchaighdeán ionracais agus
cuntasachta agus go mbainistítear teagmhais ina dtabhaítear caiteachas ar bhia agus/nó deoch le freagracht agus le
cuspóir ghnó.

7.

Caidreamh Pobail
Baineann sé le costas maidir le cláir don phobal áitiúil a chur ar fáil.

Soláthar Cláir
Troscán & Trealamh
Costais eile
San áireamh i sócmhainní seasta

8.

2020
€

2019
€

29,308

29,311

-

8,999

49,844

29,304

79,152

67,614

-

3,563

79,152

71,177

Tionscnaimh Digiteacha
Baineann sé leis an gcostas ar thograí agus tionscnaimh digiteacha a chuireann binse tástála ar fáil d’úsáid
meán digiteach.
2020
€
Future Creators

2019
€

47,833

78,991

47,833

78,991
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9.

Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Forchostais
Oifige
Sócmhainní
€

Daingneáin
agus Feistis
€

Trealamh
Ríomhair
€

Iomlán
€

31,625,000

2,807,737

1,325,120

35,757,857

Breiseanna

8,242

84,886

16,992

110,120

Athluacháil

3,465,366

Costas/Luacháil
amhail an 1 Eanáir 2020

amhail 31 Nollaig 2020

-

35,098,608

-

3,465,366

2,892,623

1,342,112

39,333,343

Dímheas
amhail an 1 Eanáir 2020

-

2,705,441

1,281,319

3,986,760

Muirear don bhliain

-

41,685

30,972

72,657

amhail 31 Nollaig 2020

-

2,747,126

1,312,291

4,059,417

Glanluach na leabhar

10.

amhail an 1 Eanáir 2020

31,625,000

102,296

43,801

31,771,097

amhail 31 Nollaig 2020

35,098,608

145,497

29,821

35,273,926

Réadmhaoin Infheistíochta
Tá an ghluaiseacht i luach anonn na sócmhainní a choinnítear mar réadmhaoin infheistíochta leagtha amach thíos.

Réadmhaoin
Infheistíochta

31 Noll.
2019
€

Breiseanna
€

Íosta Digiteach

5,750,000

127,948

-

-

(727,948)

5,150,000

825,000

15,854

-

-

(90,854)

750,000

An Chúirt Dhigiteach

4,800,000

1,404

-

-

(501,404)

4,300,000

10-13 Sráid Thomáis

1,450,000

1,404

-

-

(150,000)

1,301,404

157 Sráid Thomáis

1,900,000

1,404

-

-

(201,404)

1,700,000

-

-

(50,000)

700,000

-

-

(151,404)

1,300,000

-

-

(50,000)

550,000

(217,507)

4,050,000

Tigín an Gheata

85-87 Sráid Thomáis

750,000

Townhouse Twenty2

1,450,000

Spásanna gluaisteáin
Sráid Bonham

600,000

Grainstore

11.

Diúscairt
€

1,404
-

Athaicmiú
€

Athluacháil
€

4,250,000

17,507

-

-

21,775,000

166,925

-

-

31 Noll.
2020
€

(2,140,521) 19,801,404

Athluacháil Réadmhaoine
i.

I gceann gach cúig bliana d’fhostaigh an DHDA cuideachta ghairmiúil luachálaithe chun luacháil neamhspleách
ar réadmhaoin na Gníomhaireachta a dhéanamh. San idirthréimhse rinne an DHDA luacháil ar a cuid
réadmhaoine trí thagairt d’innéacsanna an mhargadh réadmhaoine ghinearálta agus/nó do thuairim ghairmiúil.

ii.

Mar gheall ar ghluaiseachtaí i luachanna réadmhaoine in 2018 agus 2019, rinne gnólacht ghairmiúil luachálaithe
luachálacha neamhspleácha amhail an 31 Nollaig 2018 agus an 31 Nollaig 2019 a raibh gnóthachain athluachála
ábhartha mar thoradh orthu lena n-áirítear muirir lagaithe roimhe seo a aisiompú.
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iii.

Socraíodh an luacháil ar bhonn ioncam cíosa ach glacadh nádúr gearrthéarmach na gceadúnas agus léasanna,
an suíomh, riocht na réadmhaoine agus cúinsí margaidh ginearálta san áireamh.

iv.

Tá teorainn ar an DHDA sa mhéid nach féidir aon úsáid a bhaint as an réadmhaoin lena mbaineann ach i
gcomhair fiontar digiteach agus chun críocha forbartha measctha. Glacadh sin san áireamh agus na luachálacha
á socrú.

Sócmhainní Forbraíochta
Mar a míníodh sna Beartais Chuntasaíochta, déantar Sócmhainní Forbartha a luacháil leis an tsamhail athluachála.
Ba é toradh na luachála neamhspleách ar na Sócmhainní Forbartha amhail an 31 Nollaig 2020 ná athluacháil suas
go €3,465,366.
D’aisiompaigh an t-athluacháil suas laghdú luachála a gearradh in aghaidh brabúis roimhe. Dá réir sin aithníodh an
ghluaiseacht ghlan i luach cothrom Sócmhainní Forbartha sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus na gCúlchistí
Ioncaim arna gCoinneáil i leith na bliana dar críoch 31 Nollaig 2020.

Réadmhaoin Infheistíochta
Mar thoradh ar an luacháil neamhspleách ar Réadmhaoin Infheistíochta amhail an 31 Nollaig 2020 rinneadh luacháil
síos €2,140,521 ar an iomlán a aithníodh sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus na gCúlchistí Ioncaim arna
gCoinneáil i leith na bliana dar críoch 31 Nollaig 2020.

12.

Cánachas
Tá an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach faoi dhliteanas cáin chorparáide a íoc maidir le hioncam úis
(Cás III/IV) agus ioncam cíosa (Cás V). Déanann an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach foráil freisin
do cháin iarchurtha ar bhonn ‘forála iomláine’ ag éirí as difríochtaí uainiúcháin idir aithint an ghnóthachain nó an
chaillteanais sna ráitis airgeadais agus a n-aithint sa ríomh cánach.

a.

Is é seo a leanas an cháin atá gearrtha/(curtha chun sochair) ar an gCuntas Ioncaim agus
Caiteachais:
2020
€

2019
€

Cáin Éireannach ar bhrabúis na bliana airgeadais

49,636

80,997

Cáin reatha iomlán

49,636

80,997

(9,932)

(6,405)

Cáin reatha:

Cáin Iarchurtha:
Tionscnamh agus malartú na ndifríochtaí uainíochta
Ró-sholáthar sna blianta roimhe seo

(10,515)

Cáin Iarchurtha Iomlán

(20,447)

(6,405)

29,189

74,592

Cáin iomlán

Díolmhaíonn Alt 610 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 (Sceideal 15) an Ghníomhaireacht ó Cháin
Gnóthachain Chaipitiúil ar dhiúscairtí a rinneadh ar an 1 Eanáir 2008 nó ina dhiaidh. Maidir leis na dliteanais
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chánach eile go léir déanann an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach a dícheall a bheith
eiseamláireach maidir le dlíthe cánachais a chomhlíonadh agus déanamh de réir a cuid oibleagáidí cánach.
b.

Réiteach an chaiteachas cánach atá san áireamh i mbrabús agus caillteanas ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh
cháin arna iolrú faoin ráta cánach is infheidhme:
Tá an cháin a measadh maidir leis an mbliain airgeadais difriúil leis an ngnáthráta cánach corparáide in Éirinn
(25%). Mínítear na difríochtaí anseo thíos:
2020
€

2019
€

Farasbarr ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh cháin

970,214

1,313,844

Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí arna n-iolrú faoin ráta cánach is
infheidhme i bPoblacht na hÉireann, is é sin, 25% (2019 25%)

242,554

328,461

142,208

170,744

Éifeachtaí an:
Caiteachas nach féidir a asbhaint
Liúntais chaipitil sa mbreis ar dhímheas

(3,856)

(3,024)

Cáin Iarchurtha

(9,932)

(6,405)

-

(321,491)

(331,208)

(93,693)

Malartú bearnúcháin (gan a bheith faoi réir cánach)
Gluaiseacht ar luach cothrom Réadmhaoin Infheistíochta (gan a
bheith faoi réir cánach)
Ró-sholáthar sna blianta roimhe seo

(10,515)

Cáin Ioncaim arna coinneáil siar

(62)

Cáin ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí (nóta 12(a))

13.

29,189

74,592

2020
€

2019
€

64,521

335,822

1,926

27,078

158,886

100,650

34,575

24,643

4,091

99,608

35,194

10,943

Féichiúnaithe

Féichiúnaithe Cíosa
Cáin Chorparáide
Feichiúnaithe eile & Réamhíocaíochtaí
Sócmhainn Chánach Iarchurtha*
Ioncam Fabhraithe
CBL
ÍMAT

10,360
299,193

609,104

34,575

24,643

Iarmhéid
31 Nollaig 2019
€

Arna aithint
In I&C
€

Iarmhéid
31 Nollaig 2020
€

24,643

9,932

34,575

*Sócmhainn Chánach Iarchurtha
Ar Dhaingneáin & Feistis

Gluaiseacht ar dhifríochtaí sealadacha
i gcaitheamh na bliana
Ar Dhaingneáin & Feistis
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14.

Creidiúnaithe (méideanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin)
2020
€

2019
€

– Oibríochtaí

523,310

230,693

– Forbairt Réadmhaoine

789,322

759,411

8,463

22,444

Asbhaintí Ilghnéitheacha

73,751

13,988

Fabhrú Pá Saoire

13,008

3,206

278,281

482,849

Creidiúnaithe agus Fabhruithe

Cáin Siarghabhála Seirbhísí Gairmiúla agus Cáin maidir le Conarthaí
ábhartha

Taiscí Slándála Tionóntaí
Pionós cánach

94,651

Ioncam Iarchurtha

12,956

ÍMAT agus ÁSPC

34,578

Iomlán

15.

16,081

1,733,669

1,623,323

2020
€

2019
€

61,058,575

60,958,575

100,000

100,000

61,158,575

61,058,575

Cuntas caipitil

1 Ean.

Iarmhéid Tosaigh
Maoiniú: Státchiste
- Oibreacha Forbartha

31 Noll.

16.

Iarmhéid Deiridh

Costais Phinsin
a.

Scéim Phinsin
Faoi Alt 21 den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2003, cuireann an Ghníomhaireacht
scéim um dheonú sochar aoisliúntais ar fáil dá foireann agus ina leith, faoi réir cheadaithe ón Aire. Oibríodh
Scéim Aoisliúntais an DHDA agus Scéim Phinsin Chéilí agus Leanaí ar 'bhonn riaracháin’ ceadaithe go dtí
gur cheadaigh an tAire Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide go foirmiúil í ar an 27 Márta 2017 le toiliú ón Aire
Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí. Forálann an Scéim Aoisliúntais sochair scoir (cnapshuim agus pinsean),
agus sochair aisce bháis i gcás bháis le linn seirbhíse. Soláthraíonn an scéim Phinsin Chéilí agus Leanaí sochair
phinsin do chéilí a mhaireann agus do leanaí cleithiúnacha na mball nach maireann. Déantar foráil maidir leis na
sochair is iníoctha le baill na scéime Aonair faoi théarmaí na scéime sin faoi bhainistíocht na RCPA. Is scéimeanna
aoisliúntais le sochar sainithe neamhchistithe iad an dá scéim sin.
Baintear tobhaigh phinsin as tuarastail agus íoctar leis an Roinn Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide iad gach
bliain mar aon le ranníocaíocht an fhostóra. Faoin socrú atá i bhfeidhm aisíocann an RCAC dliteanas pinsin
iomlán na Gníomhaireachta de réir mar a bhíonn siad dlite agus nuair a bhíonn siad dlite. Aithníonn an
Ghníomhaireacht a ceart i leith na haisíocaíochta mar shócmhainn ar leith.
Tá oiriúnú déanta ag an mBord ar láimhseáil agus nochtadh faisnéise a iarrtar sa chaighdeán cuntasaíochta,
Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102 (Sochair Scoir), d’fhonn na dálaí atá i bhfeidhm a léiriú. Is é dliteanas
pinsin FRS 102 an 31 Nollaig 2020 ná €4,300,000 (2019: €4,480,000).
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Tá na torthaí anseo thíos bunaithe ar luacháil achtúireach ar dhliteanais phinsin maidir le foireann na
Gníomhaireachta mar a bhíodar ar an 31ú Nollaig 2020. Is achtúire cáilithe neamhspleách a rinne an luacháil
chun críocha riachtanais FRS 102.

b.

Foshuímh Airgeadais
Is iad seo a leanas na foshuímh airgeadais a úsáidtear chun dliteanais scéime faoi CTA 102 a ríomh:

2020

2019

.80%

1.00%

Méadú ar an ráta tuarastail

2.50%

2.50%

Méadú ar an ráta pinsin

2.00%

2.50%

Méadú ar an ráta boilscithe

1.75%

1.75%

21.7 bhliain

21.5 bliain

24.1 bliain

23.9 bliain

Ráta lascaine

Ionchas saoil in aois 65: Fir
Ionchas saoil in aois 65: Mná

c.

Costais Phinsin
i.

Anailís ar chostais phinsin iomlána a gearradh ar chaiteachas
Tá Costais Phinsin €132,924 arna ghearradh ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais ar aon dul leis na
socruithe chistiúcháin a comhaontaíodh leis an RCAC. In éagmais an tsocraithe aisíocaíochta, is é seo a
leanas an tionchar ar chostais a d’fhéadfadh teacht as::
2020
€

2019
€

Ranníocaíochtaí Fostóra (Príomhscéim)

48,383

56,483

Ranníocaíochtaí Fostóra (Scéim PASP)

84,541

72,565

220,000

187,000

47,000

67,000

(267,000)

(254,000)

132,924

129,048

Costais seirbhíse reatha*
Costais úis
Coigeartú ar Mhaoiniú Pinsin Iarchurtha ón Státchiste

* Tá ranníocaíocht fostaí €42,718 (2019: € 46,104) curtha san áireamh agus an costas seirbhíse reatha
á ríomh.
ii.

Gluaiseacht i nGlandliteanas Pinsin

Glandliteanas Pinsin amhail 1 Eanáir
Costais seirbhíse reatha
Costais úis
(Gnóthachan)/caillteanas achtúireach ar dhliteanais scéime
Pinsin arna n-íoc sa bhliain
Glandliteanas Pinsin amhail 31 Nollaig

2020
€

2019
€

4,480,000

3,350,000

220,000

187,000

47,000

67,000

(444,000)

884,000

(3,000)
4,300,000

(8,000)
4,480,000
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17.

Nochtuithe maidir le Páirtithe Gaolmhara
Is é atá i bpríomhphearsanra bainistíochta sa DHDA an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, an Príomhoifigeach
Airgeadais agus baill an Bhoird. B'ionann an cúiteamh iomlán a íocadh le príomhphearsanra bainistíochta, lena
n-áirítear táillí agus caiteachais bhaill an Bhoird agus luach saothair iomlán an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin, agus
€275,792 (2019: €280,253).

18.

Imeachtaí i nDiaidh an Chláir Chomhardaithe
Tar éis dheireadh na bliana, rinneadh cinneadh rialtais an chuideachta a dhíscaoileadh agus réadmhaoin an DHDA a
aistriú chuig an nGníomhaireacht Forbartha Talún.
Mar gheall ar nádúr athraitheach na paindéime Covid-19, ní féidir, ar dháta eisiúna na ráiteas airgeadais seo, a tionchar
ar an nGníomhaireacht ó thaobh airgeadais de sa todhchaí a mheas le cinnteacht iomlán seachas gur dóigh go
mbeidh tionchar ábhartha aici ar feadh tréimhse nach bhfuil a fad ar eolas ar an ioncam tráchtála a bhfuiltear ag súil
leis. Leanfaidh an Bord ag déanamh monatóireachta ar an tionchar ar ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.
Ní raibh aon imeachtaí suntasacha eile ann tar éis na tréimhse tuairiscithe, a d’éileodh athbhreithniú ar na figiúirí nó
nochtadh sna ráitis airgeadais.

19.

Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh an Bord na ráitis airgeadais ar an 29ú Iúil 2021.

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

AGUISÍN A HAON

TUAIRISC ÁIL BHLIANTÚIL AR
NOCHTADH COSANTA 2020
Tuarascáil Bhliantúil Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol

De bhun an cheanglais seo, dearbhaíonn Gníomhaireacht

Digiteach faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014

Forbartha don Mhol Digiteach nach bhfuarthas aon
tuarascálacha nó go bhfuil siad á n-imscrúdú de réir

Ceanglaítear le halt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014

fhorálacha an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014 don bhliain

go bhfoilseofar Tuarascáil Bhliantúil gach bliain a bhaineann

airgeadais ón 1 Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 2020

le líon na nochtuithe cosanta a rinneadh an bhliain roimhe
sin agus le haon ghníomhartha a rinneadh mar fhreagairt ar
nochtadh den sórt sin.
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