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4 Chester Beatty

“Cé go raibh Beatty ar dhuine de 
na bailitheoirí príobháideacha ba 
mhó dá raibh riamh ann, is é an 
rud is mó atá fágtha le hoidhreacht 
aige ná go ndearna sé cinnte 
de, le croí mór maith, go gcuirfí 
a bhailiúchán ar taispeáint don 
ghnáthphobal le go mbeidís in ann 
taitneamh agus inspioráid a bhaint 
as agus staidéar a dhéanamh air 
mar sheoid chultúrtha choiteann.”

An tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn 
Ag labhairt dó ag seoladh an taispeántais Bronntanas Saoil
An 18 Deireadh Fómhair 2018

An tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn ag oscailt an mhórthaispeántais 
comórtha 50 bliain, Bronntanas Saoil: Taiscí ó Bhailiúchán Chester Beatty
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6 Chester Beatty

Trustees and Other Information

Iontaobhaithe – in ord aibítre
An Dr. Catherine Day (Cathaoirleach ó Mheán Fómhair 2017)

An tUas. Eamonn Ceannt (go dtí Meán Fómhair 2018)

Sir Marc Cochrane

An Dr. Sandra Collins

An tUas. Dermot Desmond

Clare Duignan, Uas. (ó Iúil 2018)

An tUas. David Gillett (ó Iúil 2018)

An tOll. Kathleen James-Chakraborty

An tOll. Brian McGing

An tUas. John Neary (ó Mheán Fómhair 2018)

An tUas. Tony O’Grady (ó Iúil 2018)

An tOll. Roger Stalley

Stiúrthóir/POF
Fionnuala Croke, Uas.
Foirgneamh an Túir Cloig
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 AD92

Iniúchóirí
PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe
1 Duga Spencer
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
D01 X9R8

Dlíodóirí
Arthur Cox Solicitors
Ionad Phort an Iarla
Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
D02 T380

Baincéirí
Bainc-Aontas Éireann cpt
40–42 Raghnallach
Baile Átha Cliath 6
D06 VY58
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Ceiliúradh Dhíbheálaí ag an Chester Beatty
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Féadfaidh sé gurb iontas do mhórán an tuairisc bháis seo a 
léamh. Bhí beagnach scór bliain ann ó d’imigh Chester Beatty 
ar scor go hÉirinn chun cónaí ar a shuaimhneas ann. Níor 
dhuine é a bhí ag iarraidh a bheith i mbéal an phobail, agus, 
taobh amuigh de shaol na mianadóireachta, ba bheag an 
aithne a bhí ar a éachtaí sa réimse sin. 

Faoin am a fuair sé bás, bhí aithne i bhfad ní b’fhearr air i saol 
na healaíne, mar bhailitheoir lámhscríbhinní agus déantán a 
raibh aois mhór acu agus a bhí neamhchoitianta: ón Luathré 
Chríostaí, ó dhomhan na nIoslamach agus ar fud na hÁise. 

D’fhág Beatty a bhailiúcháin áille le huacht le muintir na 
hÉireann, faoi chúram Iontaobhais. Le tacaíocht ón Stát, 
leanaimid d’fhorbairt a dhéanamh ar oidhreacht Beatty, rud a 
chinntíonn go ndéanann an músaem a bhfuil a ainm air, cúram 
do na seoda agus go cuireann ar taispeáint iad, seoda a chaith 
sé a shaol á chur i dtoll a chéile agus, thar aon rud eile, na 
saothair seo a chur ar fáil do chách. 

I rith 2018, cothrom 50 bliain tar éis bhás Beatty, beartaíodh 
sraith speisialta imeachtaí a chur ar siúl chun ceiliúradh a 
dhéanamh ar rud a mheastar atá ar an mbronntanas is fearr 
a d’fhág duine ar bith dár dtír. Reáchtáladh an chéad cheann 
díobh seo i mí Eanáir, tráth a sheol An Post ceithre stampa 
comórtha ar a raibh Beatty féin agus rogha dá chuid saothar ó 
na bailiúcháin. 

D’oscail ár bpátrún, an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn an 
mórthaispeántas comórtha, Bronntanas Saoil, i mí Dheireadh 
Fómhair, ar rogha é de na taiscí domhanda is fearr a tugadh 
le chéile ó bhailiúchán Beatty. Ar an ócáid sin, tháinig Sarah 
Thomson Jones, Uasal, gariníon Beatty, ann, agus scríobh ina 
dhiaidh ‘go bhfuarthas an ceann is fearr orm ag an ngrá agus 
meas a léiríodh do mo sheanathair’. 

Ina chaint, thug an tUachtarán Ó hUigínn aghaidh ar théamaí 
atá i gcroílár mhisean an Chester Beatty agus é ag caint 
ar chumhacht na mór-ealaíne agus na mór-litríochta chun 
“glacadh le cultúir eile, le tuiscint a fháil ar chreidimh eile, agus 
chun meas a léiriú ar éagsúlachtaí cultúir a thagann le chéile 
chun daonnacht chomónta agus roinnte a fhíorú”. 

Go luath i mí na Nollag, seoladh suíomh idirlín nua an Chester 
Beatty, in éineacht leis an gcéad chéim de na bailiúcháin 
dhigiteacha ar líne, le tacaíocht ó dheontas tiomnaithe 
ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (RCOG). 
Leanfaimid orainn lenár n-obair i dtreo ár gcuspóra chun 
digitiú a dhéanamh ar na bailiúcháin uile sna blianta atá le 
teacht, agus a gcuid meiteashonraí uile in éineacht, ionas gur 
féidir le cuairteoirí ar fud an domhain - scoláirí agus leanaí 
scoile araon - idirghníomhú leis na seoda neamhchoitianta a 
bhailigh Beatty le chéile. 

Bhí buaicphointe ag deireadh na bliana nuair a craoladh an 
clár faisnéise Chester Beatty: Honorary Irishman ar RTÉ 1 ag 
an Nollaig le linn mír phríomh-ama.

Is mian linn ardmholadh a thabhairt d’fhoireann an Chester 
Beatty a d’oibrigh gan staonadh i rith 2018 chun an clár seo a 
chur ar fáil, iad tiomanta dá ndúthracht don mhúsaem agus dá 
bhailiúcháin iontacha. 

Agus muid ag amharc chun tosaigh, díreoidh an Chester 
Beatty ar an líon cuairteoirí a bhfuil fás ag teacht air, idir 
chuairteoirí fisiciúla agus chuairteoirí fíorúla. Tagann tuairim 
agus 350,000 cuairteoirí ar cuairt chun an mhúsaeim agus 
táimid tiomanta d’fhorbairt a dhéanamh ar na taispeántais, 
agus chun bealaí nua a lorg chun na bailiúcháin a dhéanamh 
níos inrochtana do lucht féachana níos mó. 

Réamhrá 

Nuair a fuair Sir Alfred Chester Beatty bás i Monacó an 
19 Eanáir 1968, agus é 92 bliain d’aois, ba é a dúirt The 
Times i Londain ná “gurbh é an duine ab fhearr de na 
daoine mór le rá i dtionscal na mianadóireachta, agus ba 
ionann a bhás agus duine de na daoine is rómánsaí ar 
domhan a bheith caillte”. 
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In 2018, seoladh an Plean Caipitil Éire 2040, agus 
leithdháileadh €20 milliún ann chun an Chester Beatty 
a fhorbairt. Táimid buíoch den tacaíocht ríthábhachtach 
leanúnach ón RCOG agus ó Oifig na nOibreacha Poiblí; agus 
táimid ag obair go dlúth leis an dá eagraíocht chun teacht 
ar bhealaí chun an spás atá á áitiú againn a leathnú, ionas 
go mbeidh an t-eispéireas ag na bailiúcháin agus ag ár 
gcuairteoirí agus iad ar cuairt sa Chester Beatty, eispéireas a 
mbeadh siad ag súil leis agus atá tuillte acu. 

Tá dúshlán leanúnach roimh an Chester Beatty ó thaobh ár 
dtosaíochtaí straitéiseacha a ailíniú leis na hacmhainní atá ar 
fáil dúinn. Is ionann deontais ón RCOG agus tuairim agus 80% 
dár maoiniú in 2018. Gineadh an 20% eile ó ghníomhaíochtaí 
tráchtála agus tiomsaithe airgid an Chester Beatty. 

Tá suntas domhanda ag baint leis na bailiúcháin a ndéanaimid 
cúram dóibh agus lorgaímid i gcónaí bealaí nua chun a 
bpoitéinseal a chur in iúl ó thaobh spreagadh a thabhairt, 
oideachas a thabhairt agus, ar ndóigh, tógáil ar dhroichid 
idir pobail agus tíortha. Do roinnt daoine, is ionann cuairt a 
thabhairt ar an Chester Beatty agus a gcéad teagmháil le 
cultúr eile. 

Braitheann daoine eile braistint den bhród agus de 
mhothúcháin nuair a fheiceann siad go ndéantar ceiliúradh 
anseo ar earraí luachmhara dá gcreideamh nó dá gcultúr féin. 
Tá an chumhacht ag an mór-ealaín dul i bhfeidhm go mór 
orainn agus is mian linn go bhfágfadh an uile chuairteoir an 
Chester Beatty agus braistint den ghliondar acu, éadroime 
spioraid, agus dúil acu le filleadh.

 

Catherine Day   Fionnuala Croke 
Cathaoirleach Bhord  Stiúrthóir/POF 
na nIontaobhaithe

Fionnuala Croke agus 
an Dr. Catherine Day 
i gcuideachta an 
Uachtaráin Micheál D. 
Uí Uigínn
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Mionghnéithe Eachtra Tawara Tōda ón tSeapáin 
(CBL J 1164)
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Alice Derham, Caomhnóir, ag deisiú 
miondealbh de chuid na hIndia
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Misean

Is éard atá i mbuan-mhisean an Chester Beatty ná 
cothabháil agus caomhnú a dhéanamh ar Bhailiúcháin an 
mhúsaeim agus iad a chur ar fáil ar na bealaí is cóiriúla 
maidir le húsáid agus taitneamh an phobail agus le 
hobair léinn agus taighde, ionas go gcothaítear meas 
agus tuiscint níos forleithne ar an oidhreacht chultúir 
idirnáisiúnta a ghabhann leis na Bailiúcháin agus d’fhonn 
caidreamh a chothú idir Éire agus na cultúir a bhfuil ábhar 
a bhaineann leo sna Bailiúcháin.

Chester Beatty

Taighdeoirí ag breathnú ar Manichaean Kephalaia  sa Leabharlann Tagartha
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Fís

Beidh iomrá go forleathan ar an Chester Beatty 
mar phríomhionad na hÉireann maidir le tuiscint 
ar chultúir an domhain, le heolas agus caidreamh 
a chur chun cinn trí na Bailiúcháin, le saineolas 
agus le tograí i gcomhar.

Ábhar ón mBailiúchán Ioslamach réidh lena chur ar taispeáint in Bronntanas Saoil
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15,000
 íomhá curtha ar fáil sna  
Bailiúcháin Dhigiteacha ar Líne

10% 
den Bhailiúchán digitithe agus 
curtha ar fáil saor in aisce ar 
líne (agus tá tuilleadh le cur ar 
fáil de réir a chéile, leis).

cuairteoir ar thaispeántais speisialta

168,000349,317
cuairteoir ar an músaem

97% 
 de na cuairteoirí do chara 
leo cuairt a thabhairt ar an 
Chester Beatty

Mholfadh

586 
 turas poiblí i 5 theanga
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duine ar an gclár faisnéise  
Chester Beatty: Honorary Irishman

Bhreatnaigh

215,000 

35
léacht, caint agus turas curtha 
ar fáil ag an bhfoireann

uair an chloig tugtha go deonach

1,150

18,146
rannpháirtí óstáilte 
ag imeachtaí poiblí

80
saothar tugtha ar iasacht 
d’institiúidí thar lear

37% 
ar thabhartais ón bpobal

Méadú



16 Chester Beatty

“Eachtra iontach  
a bhí ann.” 

Chester Beatty ag labhairt dó faoina bhailiúchán
The Irish Tatler & Sketch
Bealtaine 1956

Leanbh ag breathnú ar leabhar soiscéil geal daite 
ón Aetóip san 18ú haois (CBL W 912)
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Gníomhaíochtaí Príomha agus Éachtaí

Luíonn tiomantas an Chester Beatty don tseirbhís 
phoiblí i gcroílar an uile rud a dhéanann sé. Tagann gach 
gníomhaíocht faoi ceann amháin de chúig thosaíocht 
straitéiseacha, agus mar thaca ag tosaíocht straitéiseach tá 
mian go bhfeabhsófaí eispéireas na gcuairteoirí go spreagfaí 
caidreamh leanúnach leis an mBailiúchán. Is iad seo a leanas 
Tosaíochtaí Straitéiseacha an Chester Beatty do 2016–2020:

1. Na Bailiúcháin a chaomhnú, a bhainistiú agus a fhorbairt

2. Cur leis an teacht atá ar na Bailiúcháin, ar aon láthair agus trí ghléasra 
digiteach, ag réimse leathan éagsúil de lucht spéise

3. Caidreamh agus foghlaim idirchultúir a chur chun cinn

4. A chinntiú go bhfuil an Chester Beatty, maidir le cúrsaí oibriúcháin, 
inmharthana ó thaobh gnóthaí airgeadais agus éifeachtach ó thaobh costais

5. Lucht foirne a mhealladh, a choinneáil agus a fhorbairt

Chester Beatty

Seastán ón 
taispeántas speisialta 
Miniature Masterpiece: 
The Coëtivy Hours
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Na Bailiúcháin a chaomhnú,  
a bhainistiú agus a fhorbairt

Clár Éireann um Chaighdeáin Músaem
I mí Iúil 2018, fuair an Chester Beatty duais as ucht creidiúnú 
iomlán a choinneáil faoi Chlár Éireann um Chaighdeáin 
Músaem (MSPI) na Comhairle Oidhreachta. Cuireann an 
MSPI caighdeáin ghairmiúla chun cinn i gcúram agus 
bainistiú bailiúchán i músaeim na hÉireann, agus ceann de na 
príomhthosaíochtaí fós ó thaobh an Bailiúchán a chosaint ná 
an creidiúnú seo a choinneáil. 

An Bailiúchán a Chaomhnú
Bhí bliain eachtrúil ag an bhFoireann Caomhantais mar gheall 
ar roinnt tionscadal speisialta. I mí an Mhárta, chaith foireann 
de sheachtar eolaithe ó Ollscoil Perugia agus Ollscoil Firenze 
seachtain ag déanamh anailíse neamh-ionsáiteach ar 34 fóilió 
ó cheann de na Córáin dhathmhaisithe is luaithe atá ag an 
músaem (CBL IS 1404). Leis an anailís seo, deimhníodh go 
bhfuil an Córán i bhfad níos sine ná mar a ceapadh roimhe 
seo, is é sin gurb ón 8ú céad a tháinig sé. Soláthraíodh an 
urraíocht don fhoireann agus an trealamh riachtanach uile tríd 
an gclár maoinithe ag an AE, is é sin MOLAB (Saotharlanna 
Soghluaiste).

I mí an Mheithimh, rinne an músaem ceiliúradh ar a Chlár 
Intéirneachtaí Caomhantais trí chuireadh a thabhairt 
d’intéirnigh roimhe seo teacht ar ais le haghaidh siompóisiam 
dar teideal An tAm Caite a Chaomhnú, Oiliúint don Am 
Romhainn. Ar an iomlán, chuir cúigear alumnas léargais i 
láthair maidir leis an tionchar a bhí ag an intéirneacht ar a 
ngairm bheatha, duine ar dhuine, agus ar an tionchar dearfach 
a bhí ag an scéim ar an líonra gairmiúil in Éirinn, ar fud na 
hEorpa agus níos faide i gcéin. Tá an Chester Beatty buíoch 
de na Pátrúin agus den Chomhairle Oidhreachta as ucht a 
dtacaíocht leanúnach chun an clár seo a chur ar fáil.

Bhí an méid seo uile sa mhullach ar an sceideal gnóthach de 
thionscadail leanúnacha chaomhantais agus d’ullmhú earraí do 
léitheoirí, don digitiú agus do thaispeántais. Tugann an Chester 
Beatty faoi chlár gach bliain chun rothlú a dhéanamh ar na 
gailearaithe buana le cinntiú go gcaomhnaítear an Bailiúchán 
le cinntiú go coinnítear na taispeántais úr le haghaidh 
cuairteoirí a thagann ar ais. Rinneadh caomhnú ar gach earra 
sular cuireadh ar taispeáint iad sna gailearaithe, lena n-áirítear 
roinnt teicstílí Síneacha.

Taighde ar an mBailiúchán
Spreagann an Chester Beatty an taighde mar fheidhm lárnach 
dá oibríocht. In 2018, foilsíodh foilseachán mór, Lapis and Gold: 
Exploring Chester Beatty’s Ruzbihan Qur’an leis an Dr Elaine 
Wright, Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamach ar scor, i gcomhar 
le Paul Holberton Publishing. Catalóg suntasach é i leith ceann 
de na lámhscríbhinní is tábhachtaí agus is deise maisithe de 
chuid an séú haois déag ag an músaem. Tá léirmheasanna ar an 
bhfoilseachán tugtha san Islamic Arts Magazine, san iris Apollo, 
san Irish Times, agus san Art Newspaper.

Tugtar spreagadh do bhaill foirne taighde a dhéanamh mar 
chuid lárnach dá ról. Tugadh 35 páipéar i bhfoirm léachtaí, 
cainteanna agus turais bunaithe ar na Bailiúcháin do lucht 
éisteacha idirnáisiúnta. Tá áthas ar an Chester Beatty chomh 
maith roinnt siompóisiam taighde a reáchtáil a raibh ionchur 
ag mórán comhghleacaithe iontu. 

Earraí Breiste don Bhailiúchán
Faigheann an Chester Beatty earraí dá bhailiúcháin de réir 
polasaí dian fáltas. Mar sin, cé gurb annamh chuirtear earraí 
breise leis na bailiúcháin, tá áthas ar an Chester Beatty a 
fhógairt go bhfuarthas naoi n-earra in 2018 le cur leis an 
gcartlann. 

An chéad cheann díobh seo ná leabhar beag nótaí ina 
bhfuil nótaí féin Beatty i bpeann luaidhe faoin mBailiúchán 
Phillipps a ndearnadh sé féin agus a bhean chéile, Edith, 
scrúdú orthu go luath sna 1920í. Tá an chuid is mó de 
na nótaí i lámhscríbhneoireacht Beatty, agus cuid eile 
i lámhscríbhneoireacht Edith, lena n-áirítear iad siúd a 
bhaineann lena bronntanais dó. Is cosúil gur fhág Beatty 
an leabhar nótaí in Sotheby’s sna 1930í, agus dheonaigh 
Sotheby’s London don Chester Beatty é i mí Lúnasa.

Is éard atá sa dara fáltas ná ocht gcinn de leabhair do leanaí 
le Helen (Hetty) Burlingame Beatty, neacht le Chester Beatty. 
Scríobhadh cúig cinn de na leabhair idir 1949 agus 1959 
sna Stáit Aontaithe agus tá siad sínithe ag an údar agus an 
inscríbhinn ‘Uncle Chester’ ann. Dheonaigh Anne Dwan, Uasal 
na leabhair, agus iad faighte aici mar bhronntanas roinnt 
blianta ó shin.

Pleananna don Am Romhainn
Leanfaidh an Chester Beatty leis an gcaighdeán is airde a 
fheidhmiú ó thaobh láimhseála, caomhantais agus cúraim do 
na Bailiúcháin de réir an dea-chleachtais idirnáisiúnta.

Leanfaidh an músaem den taighde a spreagadh mar fheidhm 
lárnach d’fhonn ábharthacht na mBailiúchán amach anseo a 
chinntiú. Chuige seo, déanfaidh sé caidreamh le hinstitiúidí 
acadúla a chur chun cinn agus teagasc agus taighde bunaithe 
ar na bailiúcháin a spreagadh, agus cinnteoidh go mbeidh 
clár taighde scolártha leanúnach mar thiománaí ag ár 
dtaispeántais agus cláir phoiblí.
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Cur leis an teacht atá ar na 
Bailiúcháin do réimse leathan 
éagsúil de lucht spéise

Caidreamh Digiteach
Bhí áthas ar an Chester Beatty suíomh idirlín nua a sheoladh in 
2018, ina bhfuil a bhailiúcháin dhigiteacha ar líne, in éineacht 
le catalóg ar líne. Tacóidh sé seo le hobair an mhúsaeim 
agus cuirfidh sé léargas an-speisialta ar fáil do chuairteoirí ar 
bhailiúcháin iontacha an Chester Beatty: www.chesterbeatty.ie.

Ba í Josepha Madigan, T.D. agus Aire Cultúir, Oidhreachta 
agus Gaeltachta a sheol an suíomh idirlín i mí na Nollag, 
agus tá feabhsú ann ó thaobh nascleanúna, imeachtaí a chur 
in áirithe agus féachaint orthu agus feabhsú foriomlán san 
fheidhmiúlacht ó thaobh caidreamh leis an bpobal. Féadfaidh 
sé gurb í an ghné is corraithí ná leibhéal na rochtana agus an 
radharc speisialta ar Bhailiúcháin iontacha an Chester Beatty, 
rud nach raibh ann roimhe seo do chuairteoirí cianda. 

I rith 2018, bhí foireann inmheánach dhigitithe ag obair go 
dian ar íomhánna ardtaifeacha a ghiniúint de bhailiúcháin an 
mhúsaeim lena n-úsáid ag mic léinn, scoláirí, taighdeoirí agus 
an pobal i gcoitinne. Leis na híomhánna seo atá ar fáil ar líne 
go hoscailte anois, ligfear do thaighdeoir den uile dhisciplín 
scrúdú ó chian a dhéanamh ar earraí na mBailiúchán le 
leibhéal mionsonraí nach raibh tásc ná tuairisc air go dtí 
blianta beaga anuas. Beidh sé iontach a fheiceáil cén chaoi 
lena n-úsáidfear na hacmhainní nua suntasacha fíorúla seo, 
agus an scoláireacht a eascraíonn as chun cabhrú le tuiscint 
níos fearr a fháil ar na Bailiúcháin. 

Ag tráth an tseolta, bhí 2,000 earra ar fáil, agus is ionann é 
sin agus tuairim is 10% de Bhailiúchán an mhúsaeim, figiúr a 
dtiocfaidh fás go 100% air sna blianta atá le teacht.

Caidreamh leis na Bailiúcháin
In alt le déanaí san Irish Times, scríobh an tráchtaire ealaíon 
Aidan Dunne, “Is féidir le músaem an Chester Beatty sraith 
seónna iontacha gan stad óna bhailiúchán féin a nochtadh.” Go 
deimhin, bhí roinnt taispeántas ann in 2018 a chuir scoth an 
Bhailiúcháin Chester Beatty i láthair.

An chéad taispeántas den chineál sin ná Miniature 
Masterpiece: The Coëtivy Hours (9 Márta–2 Meán Fómhair 
2018) rud ar fhreastail 136,000 cuairteoirí air. Is bailiúchán 
urnaithe é Leabhar na dTráthanna a bhí beartaithe le haghaidh 
úsáid phríobháideach, agus rinneadh dathmhaisiú ar mhórán 
díobh. Cé go ndéantar cur síos air mar an ‘sárleabhar’ 
meánaoiseach mar gheall ar an líon ollmhór samplaí atá 
fós ann, tá éagsúlacht eatarthu ó thaobh caighdeáin de. 
Shocraigh an pátrún líon na mionsamhlacha agus leibhéal an 
mhaisithe, agus is é cumas na ceardlainne agus infhaighteacht 
na n-ábhar a chinneann an stíl agus an pailéad; agus tá an 
Coëtivy Hours (1443–45) ar cheann de na samplacha is 
fearr atá fós ann. Rinne Prigent de Coëtivy (1399–1450) é a 
choimisiúnú, ar leabharbhách agus Aimiréal na Fraince é, ar a 
phósadh le Marie de Rais (1429-57). Bhí 144 mionsamhlacha 
ón lámhscríbhinn sa taispeántas seo, in éineacht le samplaí de 
leabhair na dtráthanna eile ón mbailiúchán. 

I mí Dheireadh Fómhair, d’oscail Mícheál D. Ó hUigínn, 
Uachtarán na hÉireann, taispeántas an-speisialta a rinne 
ceiliúradh ar chothrom 50 bliain ó thiomnacht bhreá Beatty. 
Bronntanas Saoil: Taiscí ó Bhailiúchán Chester Beatty (19 
Deireadh Fómhar 2018 – 28 Aibreán 2019), taispeántas é 
seo a thugann le chéile na hearraí is fearr agus is áille óna 
Bhailiúchán uathúil. Tá clú domhanda ar gach ceann de na 
taiscí: amhail an lámhscríbhinn is sine ar marthain ina bhfuil 
ceithre shoiscéal an Bhíobla (200 – 250); ceann de na Córáin 
is luaithe ar phár (1000 – 1001); agus cóip neamhchoitianta 
maisithe den eipic mhór Pheirseach Shahnama (go lauth sna 
1300í). Saintréith bhailiúcháin Beatty is ea an caighdeán agus 
tá gach ceann de na hearraí atá ar taispeáint ina n-earraí den 
áilleacht is fearr a cruthaíodh do rialtóirí ba chumhachtaí na 
staire, idir fhilíocht Impire Qianlong na Síne a scríobhadh de 
láimh agus a snoíodh i dtáibléid séada, agus an Rosarium a 
péinteáladh don Impire Naofa Rómhánach Cathal V. Thug breis 
agus 32,000 duine cuairt ar an taispeántas in 2018 agus 
leanfar leis go dtí Aibreán 2019.

In 2018 tháinig scrollaí Tawara Tōda ar ais tar éis clár 
caomhantais trí bliana ag an Restorient Studio in Leiden, le 
tacaíocht fhlaithiúil ó Fhondúireacht Sumitomo, an tSeapáin. 
Rinneadh digitiú ar na scrollaí sular cuireadh ar taispeáint 
iad i dtaispeántas dírithe speisialta sa ghailearaí Ealaíona na 
Leabhar (29 Meitheamh 2018 – 13 Eanáir 2019).

An tAire Josepha Madigan ag cur íomhá dhigiteach i 
gcomparáid leis an leagan bunaidh ag ócáid seolta na 
mBailiúchán Digiteacha ar Líne
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Tugann an Chester Beatty a Bhailiúchán ar iasacht d’institiúidí 
ar fud an domhain, rud a chuireann arís lena infheictheacht 
agus lena chlúdach. In 2018, tugadh dhá mhionsamhail 
Indiacha (CBL In 07A.16 agus In 41.3) don Mhúsaem J. 
Paul Getty in Los Angeles don taispeántas Rembrandt agus 
Inspioráid na hIndia. Bhí ceann de na mionsamhlacha ar 
chlúdach na catalóige. Thóg Músaem Uladh i mBéal Feirste 
an taispeántas Wicked Wit: Darly’s Comic Print, ar iasacht, 
taispeántas a cuireadh ar taispeáint sa Chester Beatty den 
chéad uair in 2015/16.

Caidreamh leis an bPobal
Tá an Chester Beatty tiomanta do rochtain ar na Bailiúcháin a 
leathnú, agus leanann le bealaí nua a aimsiú chun caidreamh 
a chothú leis an bpobal. Chaith an músaem an bhliain ag díriú 
ar chomhoibriú chun na Bailiúcháin a chur ar fáil do dhaoine 
a bhfuil an néaltrú orthu agus dá gcuid cúramóirí. Rinneadh 
é seo go príomha tríd an gclár Azure, tionscnamh a bhfuil sé 
mar aidhm aige gailearaithe ealaíne agus músaeim ar fud 
na hÉireann a dhéanamh cairdiúil don néaltrú. Bhí an oiread 
sin éilimh in 2018 do thurais atá cairdiúil don néaltrú faoi 
threoraithe oilte go speisialta, gur chuir an Chester Beatty cúig 
thuras breise leis an sceideal, agus dá thoradh oiread agus 15 
i rith na bliana. 

Ag cur le téama na spásanna cairdiúil don néaltrú, rinne an 
Chester Beatty comhoibriú leis an gclár Nascann Cultúr i 
mBaile Átha Cliath, clár a bhfuil sé mar aidhm aige cultúr 
pobal-bhunaithe agus saoránach-dhírithe a leabú i saol 
laethúil na cathrach. Sa chomhoibriú seo, féachadh ar an gcaoi 
lena bhféadfaí gairdín dín an mhúsaeim a chur in oiriúint 
do chuairteoirí a bhfuil an néaltrú orthu. Mar chríoch ar an 
tionscadal, bhí ceiliúradh agus taispeántas dírithe; cuireadh 
podchraoltaí, íomhánna agus slí teaghlaigh leis an mblag 
Oideachais ar chúrsaí folláine. 

Agus an Chester Beatty ag féachaint chun feabhsú a 
dhéanamh ar na spásanna cúrsaíochta poiblí do gach 
cuairteoir, suiteáladh treo-chomharthaí inmheánacha nua agus 
níos inrochtana agus chuir iarratas isteach le go ndéanfaí 
measúnú air faoin Scéim Tagarmharcála agus Aiseolais um 
Eispéireas Tarraingtí de chuid Fáilte Ireland. Bhí an tuairisc thar 
a bheith dearfach, ach caitheadh solais ann ar roinnt réimsí le 
haghaidh feabhais a dtabharfar aghaidh orthu in 2019.

Jill Unkel, Coimeádaí, ag labhairt 
faoi Dhánta Grá de chuid na 
hÉigipte ar phaipír ó thart ar  
1160 RCh 
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Infheictheacht
Líon na gCuairteoirí
Bhí fás suntasach i líon na gcuairteoirí in 2018, suas go 
beagnach 350,000 ó 335,000 ón mbliain roimhe, méadú 
suntasach nuair a chuirtear san áireamh go raibh ocht lá ann a 
bhí sé dúnta go héigeantach mar gheall ar dhrochaimsir agus 
cuairt an Phápa ar Bhaile Átha Cliath i mí Lúnasa.

Brandáil Nua
Is i gcomhthráth leis an méadú i líon na gcuairteoirí a tharla 
an athbhrandáil ar íomhá corparáideach an Chester Beatty, 
agus tá athbheochan déanta ar an músaem mar gheall ar an 
dearadh athnuaite agus an lógó úr nua-aimseartha. De réir a 
chéile, tugadh faoi deara go raibh cuairteoirí ag tabhairt an 
‘Chester Beatty’ ar an músaem, agus tá sé seo le feiceáil sa 
lógó nua. Téann an t-ainm le suaitheantas stílithe a thagann ó 
eolaire Seapánach de shuaitheantais teaghlaigh ón naoú haois 
déag; féadtar an mhóitíf a fheiceáil ar fud na lámhscríbhinní 
Áiseacha, Ioslamacha agus Iartharacha agus dá réir léiríonn 
sé an éagsúlacht agus na saintréithe comónta i mbailiúcháin 
eisceachtúla Beatty. Crochadh bratacha nua ar aghaidh an 
fhoirgnimh agus an lógó nua agus íomhánna ón mBailiúchán 
orthu, rud a fheabhsaíonn an infheictheacht ó Ghairdíní 
Chaisleán Bhaile Átha Cliath.

Clár Faisnéise
I gcomhar le RTÉ agus an comhlacht léiriúcháin New Decade, 
agus le tacaíocht fhlaithiúil ón Roinn Cultúir, Oidhreachta 
agus Gaeltachta, choimisiúnaigh an Chester Beatty scannán 
faisnéise uair a chloig ina ndearnadh ceiliúradh ar Beatty, 
a Bhailiúchán agus obair an mhúsaeim. Craoladh an clár 
faisnéise, Chester Beatty: Honorary Irishman, ar RTÉ 1 ag an 
Nollaig le linn mír phríomh-ama. Léirítear sna figiúirí féachana 
gur fhéach timpeall 20% den lucht féachana teilifíse ar an 
gclár, agus is ionann é sin agus tuairim is 215,000 de lucht 
féachana. 

Clúdach sna Meáin Chumarsáide
Ba eisceachtúil an clúdach sna meáin chumarsáide i rith an 
chothrom 50 bliain. I dtosach seoladh clár imeachtaí na bliana 
i mí Eanáir agus bhí an Chester Beatty le feiceáil ar mhír ar 
Nationwide, agus d’fhoilsigh Journal.ie físeán ar shaol Beatty. 

Don Léacht Bhliantúil, chuir Sean Rocks agallamh ar chainteoir 
2018, an Dr Inge Reist, ar an gclár Arena ar RTÉ, agus bhí 
grianghraf den tsaotharlann chaomhantais le feiceáil ar an 
mír ‘Íomhánna na Bliana’ de chuid an Irish Times. Thug an 
Stiúrthóir agallamh agus bhí mar ghné-alt sa Business Post, 
agus bhí sí féin agus Ceannasaí na mBailiúchán, Coimeádaí 
na hÁise Thoir, an Coimeádaí Ioslamach agus an Cláraitheoir 
in alt san Irish Times dar teideal ‘The women keeping 
Chester Beatty’s bequest to Ireland’ (Na mná a choimeádann 
tiomnacht Chester Beatty d’Éirinn). Bhí clúdach forleathan 
sna meáin chumarsáide ar sheoladh an tsuímh idirlín agus 
ar na bailiúcháin ar líne nua-fhoilsithe: labhair an stiúrthóir ar 
Morning Ireland faoi thábhacht na mbailiúchán ar líne, bhí an 
seoladh féin le feiceáil ar an Six One News ar RTÉ. Fuair na 
taispeántais uile clúdach suntasach i rith na bliana, agus bhí 
an Fhoireann Oideachais le feiceáil i ngné-alt ar an Irish Times 
faoin gclár cairdiúil don néaltrú, Azure. Moladh an Chester 
Beatty mar cheann de na tarraingtí is fearr in Éirinn in Rough 
Guides, Condé Nast Traveler, an Yorkshire Evening Post, an blag 
Lovin’ Dublin, iris eitleáin United Airlines agus an Daily Mail. 

Pleananna don Am Romhainn
Ba éacht mhór don mhúsaem é seoladh shuíomh idirlín 
an Chester Beatty, in éineacht leis an gcéad chéim de na 
Bailiúcháin dhigiteacha ar líne. Ba é an sprioc dheiridh ná an 
Bailiúchán a dhigitiú agus a chur ar fáil ar líne ina iomláine, 
feiceálacht agus caidreamh na Leabharlainne a fhorbairt, agus 
é a dhéanamh inrochtana do lucht spéise úrnua, cibé áit ar 
domhan ina mbeadh siad.

Leis an tionscadal digiteach seo, féachfar leis an eispéireas 
cuartaíochta a fheabhsú agus bealaí nua a spreagadh le 
haghaidh caidrimh leis an mBailiúchán, ar líne agus sa 
mhúsaem araon.

Méadóidh an Chester Beatty líon na n-earraí Bailiúcháin 
atá ar fáil ar líne, méadóidh líon na gcuairteoirí fíorúla ar 
na Bailiúcháin, agus dá réir tuilleadh cuairteoirí i bpearsa a 
mhealladh chuig an músaem, agus cothóidh caidreamh le 
pobail chuí dhigiteacha chun tacú leis an dea-chleachtas leis 
an iniúchadh ar nuálaíocht.

Radharc lasmuigh ar 
an Chester Beatty
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Caidreamh agus foghlaim 
idirchultúir a chur chun cinn

Mar ionad na hÉireann don idirphlé agus foghlaim 
idirchultúrtha, is mian leis an Chester Beatty a bheith mar 
cheannasaí sa mhalartú idirchultúrtha. An rud is mó chun 
tosaigh ina straitéis ná gealltanas chun próifíl idirnáisiúnta 
an mhúsaeim a láidriú agus a chaidreamh idirchultúrtha a 
fheabhsú. Baintear é seo amach tríd an mbailiúchán a chur i 
gcroílár na for-rochtana agus na gclár poiblí.

Léacht Bhliantúil
Do Léacht Bhliantúil 2018, bhí áthas ar an Chester Beatty 
fáilte a chur roimh an Dr Inge Reist, Stiúrthóir Ionad Stair an 
Bhailithe ag an mBailiúchán Frick i Nua Eabhrac. Tháinig a 
léacht, An Embarrassment of Riches: Art Collecting in Gilded 
Age America, (Náire an tSaibhris: Bailiú Ealaíne in Aois Óraithe 
Mheiriceá) leis an gclár imeachtaí don chothrom 50 bliain, rud 
a chuir Chester Beatty agus a Bhailiúchán i gcomhthéacs le 
hais lucht a linne. 

An Clár Poiblí
Tá an Chester Beatty an-bhródúil as a chlár poiblí agus é ar 
a dhícheall leis an gcomhthuiscint ar an mBailiúchán agus 
an taitneamh ann a fheabhsú. Agus úsáid á baint as na 
Bailiúcháin mar chúlra, déanann an clár poiblí ceiliúradh ar 
chultúir ó áiteanna ar fud an domhain agus cuimsíonn féilte 
tábhachtacha cultúrtha. Cuirtear i láthair i dtéamaí é chun 
teacht le taispeántais áirithe, agus bíonn rogha ceardlann ann 
do leanaí, do dhaoine fásta agus turais, cainteanna, scannáin, 
gníomhaíochtaí agus léirithe. 

Cuireann an músaem trí chlár ar fáil do leanaí: Tiny Fingers, 
Little Toes (Méara Bídeacha, Méara Coise Beaga) do leanaí 
réamhscoile, an Silk Worm Club (Club Seiriceáin) do leanaí 
6 go 11 bliain d’aois, agus an Creative Lab Club (Club na 
Saotharlainne Cruthaithí) do dhéagóirí. Sna ceardlanna 
bunaithe ar na bailiúcháin, chruthaigh na leanaí a gclúdaigh 
litreacha ámharacha dhearga féin chun ceiliúradh a dhéanamh 
ar Bhliain Nua na Síneach agus chruthaigh a scrollaí féin chun 
ceiliúradh a dhéanamh ar Bhliain an Mhadra; mhaisigh siad a 
leathanach lámhscríbhinne ‘meánaoisí’ féin agus d’fhéach ar 
an bpriontaíocht; agus fuair amach faoi iontaisí na priontála 
3D agus taispeántas a choimeád. Rinne an músaem sraith 
ranganna ióga a thriail don Silk Worm Club, agus spreagadh 
na leanaí chun a scíth a ligean agus machnamh a dhéanamh i 
dtimpeallacht shuaimhneach an Bhailiúcháin.  

Le linn Sheachtain na hEolaíochta, i gcomhpháirt leis an Gaiety 
School of Acting agus le maoiniú ó Fhondúireacht Eolaíochta 
Éireann, reáchtáladh roinnt ceardlann eolaíocht-bhunaithe 
do dhaoine óga, rud a thug beocht do chuid de na hearraí sa 
Bhailiúchán a bhfuil baint acu leis an eolaíocht. 

Is éard a bhí sa chlár pobail do dhaoine fásta ná clár spreagúil 
de chainteanna, scannáin, ceardlanna agus gníomhaíochtaí. 
Chuir ceardlanna go mór leis na taispeántais agus rinneadh 
ceiliúradh ar imeachtaí amhail Lá an Chultúir Théalannaigh, 
Féile Bhealtaine, Féile Bhaile Átha Cliath na Bliana Nua Síní, 
an Fhéile Eispéiris Sheapánaigh, an tSeachtain Oidhreachta 
Náisiúnta agus Diwali, chomh maith leis na féile scannán 
Arabach, Gréagach agus Seapánach.

Oíche Chultúir
Reáchtáil an músaem roinnt imeachtaí rathúla mar cheiliúradh 
don Oíche Chultúir. Bhí an foirgneamh ar oscailt go déanach 
agus cuireadh fáilte roimh theaghlaigh le haghaidh turais 
speisialta, ceardlanna agus insint scéalta. Craoladh trí 
agallamh dírithe ar an Chester Beatty don mhír Culture File le 
Luke Clancy ar an gclár Lorcan Murray’s Classic Drive ar RTÉ 
Lyric FM le linn na seachtaine roimh Oíche Chultúir.   

An Clár Idirchultúir do Scoileanna
Maoinithe ag Éire Ildánach agus ag Coimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus an Comhionannas, chuir an Chester 
Beatty tús le tionscadal taighde agus forbartha chun dearadh 
agus píolótú a dhéanamh ar mhúnla le haghaidh an Chláir 
Idirchultúir do Scoileanna, an chéad cheann dá chineál in 
Éirinn. Mar thacaíocht dó seo beidh clár nuálaíoch FGL ar líne 
do mhúinteoirí. Tá sé mar aidhm ag an gclár cuimsiú sóisialta 
a chur chun cinn, glacadh leis an éagsúlacht chultúrtha, an 
ciníochas a chomhrac agus timpeallacht chuimsitheach agus 
oiliúnach a chothú i scoileanna ar fud na hÉireann.

Leanaí ag imeacht scéalaíochta dátheangach
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 Julia Poirier, Caomhnóir, ag deisiú cheangal Uachtar na Startha 
ón Tuirc sula gcuirfí ar taispeáint in Bronntanas Saoil é
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Oibreoidh an músaem i gcomhpháirt le saineolaithe ón earnáil 
oideachais fhoirmiúil, Coláiste Mhuire gan Smál agus Ollscoil 
Mhá Nuad san áireamh, chun clár a fhorbairt agus a fheidhmiú 
ar an láthair do leanaí agus do dhaoine óga faoi 18 mbliana 
d’aois. Tá sé beartaithe go reáchtálfar an tionscadal go dtí 
2020 agus tá sceitimíní ar an Chester Beatty le feiceáil cén 
chaoi lena bhforbrófar é.  

Mother Tongues
Tá an Chester Beatty bródúil as an gcomhpháirtíocht a bhí 
aige leis an eagraíocht Mother Tongues Ireland, a bhfuil sé 
mar aidhm aici feasacht a ardú leith na mbuntáistí agus 
na ndúshlán a bhaineann leis an dátheangachas. In 2018, 
bhí ionchur ag an músaem sa leabhar gníomhaíochta 
Language Explorers (Taiscéalaithe Teanga). Déantar cur 
síos ar an bhfoilseachán seo mar acmhainn riachtanach do 
mhúinteoirí ar mian leo glacadh le cur chuige ilteangach ina 
gcuid teagaisc, agus tá sé bunaithe ar an dátheangachas i 
mBailiúcháin an Chester Beatty. Tá áthas ar an músaem a 
fhógairt gur bhain Language Explorers dhá dhuais amach, 
Lipéad Eorpach na dTeangacha agus duais Spiorad Pobail 
Bhus Átha Cliath.  

An Tionscadal Making Museum
Tá áthas ar an Chester Beatty a bheith ar cheann de 
chomhordaitheoirí an tionscadail Making Museum maoinithe 
ag an AE agus a thógann ar rath an tionscadail Creative 
Museum. Tá sé mar aidhm ag Making Museum ardán 
inbhuanaithe a chur ar fáil chun ‘sraith uirlisí’, arna forbairt ag 
an tionscadal Creative Museum, a scaipeadh níos faide anonn 
ná timpeallacht an mhúsaeim, i dtreo réimse gníomhaíochtaí 
amhail ceardlanna agus comhdhálacha. 

Pleananna don Am Romhainn
Leanfaidh an Chester Beatty le hacmhainní reatha agus nua 
a fhorbairt do mhúinteoirí agus féachfaidh sé go gníomhach 
le hoiliúint Forbartha Gairmiúla Leanúnaí do mhúinteoirí a 
mhealladh agus a éascú.

Leanfaidh an músaem chomh maith le caidreamh a fhorbairt 
leis an phobal in Éirinn agus a nguth a chur san áireamh ina 
gclár pobail.

Silk Worm Club: Leanaí ag cur eolas ar Shahnama 
(dán eipiciúil) de chuid na Peirse agus ag cruthú éin 
iontacha, draíochtúla 
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Cinntiú go bhfuil an Chester Beatty 
inmharthana ó thaobh gnóthaí 
airgeadais agus éifeachtach ó 
thaobh costais

Urraíocht
Tá an Chester Beatty buíoch chomh maith as an deontas 
bliantúil a fhaigheann sé ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta (RCOG), rud a ligeann don mhúsaem a chroí-
mhisean a chur i gcrích. Tá an músaem an-bhuíoch chomh 
maith as an tacaíocht a fhaigheann sé ó na hurraitheoirí 
seo a leanas a raibh tionchar suntasach ag a síntiúis ar ár 
ngníomhaíochtaí. 

Thug an RCOG go flaithiúil don fhorbairt leanúnach ar Chlár 
Digiteach an Chester Beatty faoi Scéim Digitithe an Rialtais, 
ar cuid de chlár Éire Ildánach é. Mar gheall ar an maoiniú seo, 
in éineacht le tabhartas flaithiúil ó urraitheoir corparáideach, 
sheol an músaem suíomh idirlín nua, rud a chuir a bhailiúcháin 
nua dhigiteacha ar fáil do spriocghrúpa domhanda den chéad 
uair riamh. Tá an Chester Beatty an-bhuíoch den Uasal Dermot 
Desmond a bhfuil a mbua ceannaireachta tar éis tacaíocht 
ríthábhachtach a thabhairt don tionscadal seo. 

Tá an obair eisceachtúil atá ar bun ag ár Rannóg Caomhantais 
fós ag fáil tacaíocht ó áiteanna ar fud an domhain. Mar 
gheall ar shíntiús flaithiúil corparáideach, rinne an Fhoireann 
Caomhantais dul chun cinn ar an gcóireáil riachtanach ar 
Chórán de chuid na hochtú haoise (CBL Is 1404), agus 
chríochnaigh an caomhnú ar chuid de na mórthaiscí sa 
bhailiúchán roimh an taispeántas ‘Gift of a Lifetime’. Le 
tacaíocht chineálta ón bhFondúireacht Chultúrtha Turcach 
(TCF), cuireadh deireadh leis an gcóireáil ar eagrán 
neamhchoitianta den Cihannuma (Scáthán ar an Domhan) le 
Katip Çelebi, arna phriontáil ag Ibrahim Müteferrika in 1732 
(CBL AA 306).

Tá an Chester Beatty an-bhuíoch den Uasal Gregory 
Annenberg Weingarten, Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir ar 
an bhFondúireacht Annenberg agus Bunaitheoir GRoW@
Annenberg as a thacaíocht chineálta don taispeántas 
‘Bronntanas Saoil’. 

Thug an RCOG go flaithiúil don taispeántas ‘Bronntanas Saoil’ 
agus chabhraigh leis an músaem ceiliúradh ceart a dhéanamh 
ar an gcomóradh 50 bliain ar an mbronntanas a thug Chester 
Beatty don tír trí mhaoiniú a dhéanamh ar an gclár fianaise 
Chester Beatty: Honorary Irishman a dhéanamh i gcomhpháirt 
le RTÉ. 

Leanann Roinn Oideachais an Chester Beatty le tacaíocht a 
mhealladh dá chuid gníomhaíochtaí. Buíochas le deontais 
chomhfhreagracha ó Choimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus an Comhionannas agus ón gclár Éire Ildánach, 
thug an músaem faoin gcéad chéim de thionscadal taighde 
agus forbartha ocht mí dhéag chun clár nua idirchultúir a 
bhunú le haghaidh scoileanna. 

Lean an Chomhairle Oidhreachta lena tacaíocht iontach don 
Intéirneacht Chaomhantais in 2018. Cuireadh tús leis an gclár 
seo in 2006 agus tugann sé deis eisceachtúil d’intéirnigh 
oiliúint a fháil mar chuid dár bhFoireann Caomhantais. Tá 
céimithe ón gclár tar éis leanúint orthu agus dul ag obair in 
institiúidí gradamúla ar fud an domhain, lena n-áirítear an 
British Library, an National Trust, Leabharlann Náisiúnta na 
hÉireann, an Leabharlann Bodleian, agus an Royal Collection 
Trust. 

Ar deireadh, is mian leis an Chester Beatty buíochas a 
ghabháil leis an American Friends of the Arts in Ireland 
(AFAI) as a dtacaíocht leanúnach do chlár catalógaithe na 
mbailiúchán, rud a fheabhsaíonn go suntasach i gcónaí 
gníomhaíochtaí an mhúsaeim. Toisc go dtagann an AFAI faoi 
501(c)(3), cabhraíonn sé le hobair an Chester Beatty chomh 
maith trí bhronntanais a éascú ó dheontóirí bunaithe sna Stáit 
Aontaithe. 

Moya Carey, Coimeádaí, ag tabhairt turas 
faoi threoir do threoraithe deonacha ar 
thaispeántas nua
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Clár Ballraíochta
I mí an Mhárta 2018, bhí áthas ar an Chester Beatty fáilte a 
chur roimh Oifigeach nua Ballraíochta agus Forbartha chun 
an clár bisiúil a bhainistiú. Thar chúrsa na bliana, bhí an deis 
ag an AFAI léargas sa chúlra a fháil ar chláir chaomhnaithe 
agus dhigitithe an mhúsaeim, chomh maith le taithí a fháil ar 
na chodanna éagsúla de chultúir an domhain tríd an gceol, 
an chócaireacht, cainteanna, léirithe scannáin, cruinnithe de 
chlubanna leabhar agus turais.  Go háirithe, leathnaigh an AFAI 
a gcuid eolais ar stair, ealaín agus ailtireacht na Síne trí chlár 
speisialta cainteanna agus ceardlann, rud a raibh turas chun 
na Síne ina thoradh air i mí Dheireadh Fómhair. Bhreathnaigh 
siad ar láithreacha cultúrtha níos gaire don bhaile, amhail Brú 
na Bóinne agus Loch Craobh, chomh maith le cuairteanna ar 
Ghailearaí agus Stiúideonna Bharra an Teampaill agus ar an 
Acadamh Ibeirneach Ríoga. 

Ba mhaith leis an músaem buíochas a ghabháil lenár mbaill 
uile sa chlár Friends, idir bhaill nua agus bhaill reatha, as an 
díograis agus tiomantas a thugann siad don Chester Beatty. Tá 
an músaem an-bhuíoch de Chiorcal na gCoimeádaithe, grúpa 
beag ach atá ag fás: Karlin Lilington, Uasal agus an tUasal 
Chris Horn, Susann Claffey, Uasal, an tUasal Brendan Hannigan 
agus Maria Carvalho, Uasal, an tUasal Patrick Mooney agus 
an Dochtúir Geraldine O’Sullivan a bhfuil tionchar áirithe ag 
a dtacaíocht iontach dár gclár caomhantais agus taispeántas. 
Táimid buíoch chomh maith dár bPátrúin uile agus gan iad, ní 
bheadh ár gclár intéirneachta Caomhnaithe ann.

Imeachtaí
Tá níos mó tóir ag teacht ar an músaem anois le haghaidh 
imeachtaí príobháideacha agus corparáideacha. Reáchtálamar 
réimse imeachtaí, idir imeachtaí príobháideacha sóisialaithe 
corparáidí agus sheisiúin oiliúna lae agus thugamar faoi deara 
go bhfuil níos mó suime i dturais phríobháideacha i measc 
gníomhaireachtaí taistil. Mar gheall ar na himeachtaí seo, tá an 
deis ag an Chester Beatty rochtain a fháil ar lucht freastail nua, 
agus ár mbailiúchán a chur i láthair daoine nach dtabharfadh 
cuairt de ghnáth. Tá mórán toscairí comhdhála tar éis teacht 
ar ais lena dteaghlach ag an deireadh seachtaine chun cuairt 
a thabhairt ar na gailearaithe agus chun páirt a ghlacadh i 
gceardlanna do leanaí; agus tá mórán cuairteoirí ar imeachtaí 
príobháideacha tar éis páirt a ghlacadh i gclár Cairde an 
mhúsaeim. 

An Siopa Féiríní
Cuireann Siopa Féiríní an Chester Beatty le heispéireas an 
chuairteora le hearraí saincheaptha a bhaineann leis na 
taispeántais agus réimse féiríní.

Silk Road Café
Tá an Café ina acmhainn tharraingteach i gcónaí agus cuireann 
sé go mór le heispéireas na gcuairteoirí ar an músaem. 
Freastalaíonn sé chomh maith ar thoscairí comhdhála, ar 
fháiltithe oíche agus ar na himeachtaí seachtracha uile.

Pleananna don Am Romhainn
Leanfaidh an Chester Beatty dá chaidreamh le hurraitheoirí úra 
agus lena shreafaí ioncaim a fhorbairt, lena n-áirítear an Siopa, 
an Caifé, Clár na gCairde agus fruiliú tráchtála. 

Kristine Rose-Beers, 
Caomhnóir, i mbun 
taispeántas a chur suas
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Lucht foirne a mhealladh,  
a choinneáil agus a fhorbairt

Bainistíocht Feidhmíochta agus Breithmeas
Tá próiseas Bainistíochta Feidhmíochta agus Breithmeasa ag 
an músaem a oibríonn ar bhonn bliantúil. Ceann de spriocanna 
an chórais breithmeasa feidhmíochta ná soláthar a dhéanamh 
d’fhorbairt gach fostaí amach anseo.  Ag gach breithmheas, 
pléitear oiliúint agus forbairt gach baill foirne lena maoirseoir 
agus sainaithnítear agus déantar taifead ar gach riachtanas 
oiliúna amach anseo.  Cuirtear na riachtanais oiliúna seo 
isteach sa Phlean Oiliúna don bhliain atá le teacht.

Forbairt agus Oiliúint Foirne
Tugann an Chester Beatty tacaíocht don fhoghlaim agus 
fhorbairt i measc fostaithe trí cheithre phríomhshnáithe: 
freastal ar chúrsaí oiliúna; freastal ar chomhdhálacha agus ar 
sheimineáir; tacaíocht do chúrsaí acadúla, bíodh baint acu 
lena ról, nó baint níos leithne acu leis na scileanna theastaíonn 
ón eagraíocht; agus ar deireadh, cúiteamh ar bhallraíocht 
ghairmiúil nuair atá buntáiste áirithe ann don mhúsaem. 

In 2018, le tacaíocht ón músaem, chríochnaigh Celine Ward, 
Leabharlannaí Tagartha, a Dioplóma Iarchéime sa Bhainistiú 
Cartlainne agus Taifead le hOllscoil Dundee. Baineann 
mórán ball eile foirne leas as an gclár oiliúna agus forbartha, 
agus thosaigh comhghleacaithe eile ar chúrsaí léinn níos 
fadtéarmaí i réimsí an rialachais chorparáidigh agus na 
ceannaireachta agus na straitéise; d’fhreastail siad ar 13 cinn 
de chomhdhálacha acadúla agus gairmiúla; agus ghlac siad 
páirt i mbreis agus 10 gcinn de cheardlanna, seimineáir agus 
gearrchúrsaí oiliúna gairmiúla. 

Oibrithe Deonacha
Ní bheadh an lucht freastail ag an Chester Beatty gan an 
tacaíocht fhlaithiúil ó na daoine deonacha a thug breis 
agus 1,150 uair an chloig in 2018 a raibh an-luach orthu. 
Tugann na daoine deonacha a gcuid ama ag an deasc fáilte, 
cabhraíonn siad sa siopa agus tugann siad na turais uile 
sceidealaithe agus ad hoc. 

Ba mhian leis an Chester Beatty aitheantas a thabhairt don 
obair agus don tiomantas ag beirt daoine deonacha a chuaigh 
‘ar scor’ ó sheirbhís in 2018: An tUasal Jack FitzGerald agus 
Maura Fennell, Uasal.

Pleananna don Am Romhainn
Leanfaidh an Chester Beatty ag obair leis an RCOG 
chun Plean Fórsa Saothair na Leabharlainne a chur i 
bhfeidhm le cinntiú go bhfuil na leibhéil foirne cuí chun 
na riachtanais reatha agus na riachtanais amach anseo 
a chomhlíonadh ionas gur féidir leis an músaem a 
chuspóirí straitéiseacha reatha a chomhlíonadh.

Leanfaidh an Chester Beatty de thacaíocht a thabhairt 
don fhoireann ina gcuid ról agus le dea-chleachtas oibre, 
cumarsáid agus forbairt phearsanta a chur chun cinn ina 
róil ghairmiúla.

Miondealbha á leagan 
amach don taispeántas  
Miniature Masterpiece
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Ceardlann do dhaoine fásta: Líníocht dúigh 
bunaithe ar an mBailiúchán Síneach
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Fionnuala Croke,  
Stiúrthóir

Claire Dukes,  
Cúntóir Feidhmiúcháin 
don Stiúrthóir

Forbairt
Lucy Durack, Ceannasaí 
Forbartha

Sabhbh Ní Mhaolagáin, 
Oifigeach Ballraíochta 
& Forbartha (ó Mhárta 
2018)

Caroline O’Hora, 
Comhordaitheoir 
Imeachtaí

Bailiúcháin
Jessica Baldwin, 
Ceannasaí na 
mBailiúchán & an 
Chaomhantais

An Dr. Moya Carey, 
Coimeádaí na 
mBailiúchán Ioslamach (ó 
Mheán Fómhair 2018)

Laura Muldowney, 
Taighdeoir na hÁise Thoir

An Dr. Mary Redfern, 
Coimeádaí Bhailiúcháin 
na hÁise Thoir

An Dr. Jill Unkel, 
Coimeádaí na 
mBailiúchán Thiar

Felicia Tan, Cláraitheoir

Jenny Greiner, Cúntóir 
Coimeádaíochta 
(Digiteach) (Iúil-Nollaig 
2018)

Leabharlann Thagartha 
Celine Ward, 
Leabharlannaí Tagartha

An Dr. Hyder Abbas, 
Leabharlannaí Cúnta

Caomhantas
Kristine Rose-Beers, 
Caomhnóir Sinsearach 
Leabhar

Julia Poirier, Caomhnóir 
Leabhar

Alice Derham, Intéirneach 
Caomhantais ón 
gComhairle Oidhreachta 
(go dtí Nollaig 2018)

Adam Macklin, 
Intéirneach Caomhantais 
ón gComhairle 
Oidhreachta (ó Shamhain 
2018)

Oideachas
Jenny Siung, Ceannasaí 
Oideachais

Justyna Chmielewska, 
Oifigeach Oideachais

An Dr. Heidi Campbell, 
Cúntóir Oideachais

Digiteach
Tim Keefe, Ceannasaí 
Cúrsaí Digiteacha

Sinéad Ward, Coimeádaí 
Cúrsaí Digiteacha

Cydney Thompson, 
Sreabhadh Oibre 
Digiteach & Bainisteoir 
Tionscadail (ó Dheireadh 
Fómhair 2018)

Orla Keeshan, 
Grianghrafadóir Digiteach

Jon Riordan, 
Grianghrafadóir Digiteach

Philip Roe, 
Cúntóir Seirbhísí 
Grianghrafadóireachta 
(go dtí Meán Fómhair 
2018)

Jenny Greiner, Cúntóir 
Seirbhísí Digiteacha (ó 
Nollaig 2018)

Oibríochtaí
Derval O’Carroll, 
Ceannasaí Oibriúchán 
agus Riaracháin

Mary Corless, Bainisteoir 
Acmhainní Daonna

Anne Dillon, Bainisteoir 
Airgeadais

Colin Kavanagh, 
Bainisteoir 
Teicneolaíochta Faisnéise 
agus Cumarsáide

Siopa
Rie Mishima, Bainisteoir 
Siopa

Penny Wu, Cúntóir Siopa

Kathryn Ducie, Cúntóir 
Siopa (Bealtaine–Lúnasa 
2018)

Eimear Tynan, Cúntóir 
Siopa (ó Shamhain 2018)

Slándáil agus  
Fáilteachas
James Curran, Bainisteoir 
Fáilteachais & Slándála 
(go dtí Deireadh Fómhair 
2018)

Justin Rovira Kearney, 
Bainisteoir Fáilteachais 
& Slándála (ó Mheán 
Fómhair 2018)

Kevin Hackett, Freastalaí 
Sinsearach

Jesse Beers, Freastalaí

Mella Cahill, Freastalaí (ó 
Bhealtaine 2018)

Claire Carroll, Freastalaí 
(Meitheamh-Nollaig 
2018) 

David Farrelly, Freastalaí

Alan Fitzgerald, Freastalaí

Val Kavanagh, Freastalaí

Colm Kiernan, Freastalaí

Brendan Lynch, Freastalaí

John McMahon, Freastalaí

David Steele, Freastalaí

Oibrithe Deonacha 
Treoraithe Turais
Hiromi Anzai
Asmaa Ashour
Joan Barnewell
Noeleen Bryan
Diana Delia
Costanza Ficorella 
Tasneem Filaih
Kurt Kullmann
Patricia McCabe
Nateghe Moane
James Meehan
Brian O’Neill
Mary O’Riordan
Jo O’Rourke
Margaret Roche
Orla Ryan
Ronan Stewart
Jin Zhao

Ionadaithe Seirbhíse  
do Chuairteoirí 
Margaret Brady
Noel Gorman
Mary Neville

Cúntóirí Miondíola
Mary Gallagher
Monika Padiasek

Cúntóir Dearaidh 
Ghrafaigh
Emma Byrne

Foireann an Chester Beatty
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I mbun scannánaíochta ar an gclár faisnéise  
Chester Beatty: Honorary Irishman
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 “Is saoránach de chuid an domhain é 
Alfred Chester Beatty – duine a bhféadfá 
a rá faoi nach raibh a chroí ina oileán ar 
chúl éaga, ach ina mór-roinn a thug na 
hoileáin uile le chéile.”

An tUachtarán Seán T. Ó Ceallaigh
Irish Times
An 8 Lúnasa 1951
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Tá a chuid ráiteas airgeadais curtha i láthair ag an 
Chester Beatty agus iad ag cloí le FRS 102 agus le 
Ráiteas ar Chleachtas Molta na gCarthanas, agus dá  
réir sin tá an t-athbhreithniú achoimre seo san áireamh.

Ba é €3,602,328 an t-ioncam iomlán, agus ba Dheontas ón 
Rialtas (RCOG) é príomhfhoinse an mhaoinithe seo. Tháinig 
méadú 12% ar na deontais a fuarthas ón RCOG in 2018 i 
gcomparáid le 2017. 

Bhí sochar €120,000 ann don CB ó Scéim Maoinithe an 
RCOG do Bhailiúcháin Dhigitithe i rith 2018 (suim €80,000 a 
bhí ann in 2017). Thug an RCOG deontas breise €100,000 in 
2018 mar aitheantas do Chothrom 50 Bliain an CB, chuaigh 
an deontas seo i dtreo léiriú ar chlár faisnéise agus an 
taispeántas Bronntanas Saoil. Mar gheall ar na deonacháin ó 
thabhartais dhaonchairdiúla, deontais agus maoiniú an RCOG 
um dhigitiú, tá maoiniú ríthábhachtach fós á fháil a thacaíonn 
le gníomhaíochtaí carthanacha an CB. 

Bhí an t-ioncam trádála ag an leibhéal céanna in 2018 agus 
ba ionann suim an ioncaim a gineadh agus €404, 434.

Ba ionann an t-ioncam infheistíochta ó Chiste Forbartha an 
CB agus €23,611 in 2018 (suim €20,345 a bhí ann in 2017) 
agus athinfheistíodh é. 

De réir an Ráitis ar Chleachtas Molta na gCarthanas, bristear 
an caiteachas síos idir costas na ngníomhaíochtaí carthanacha, 
costais an tiomsaithe airgid agus costais eile. Folaíonn costais 
na ngníomhaíochtaí carthanacha costais amhail bainistiú agus 
caomhnú na mbailiúchán, taispeántais agus oideachais, chomh 
maith le sciar de na costais tacaíochta inchurtha i leith na 
ngníomhaíochtaí carthanacha.

I measc na gcostas tiomsaithe airgid, tá costais oibriúcháin an 
tSiopa Féiríní, táillí bainistithe infheistíochta, agus costais eile 
a bhaineann le himeachtaí, turais agus ceardlanna a reáchtáil, 
chomh maith le sciar de na costais tacaíochta inchurtha i leith 
na gcostas tiomsaithe airgid mar a shainítear faoin Ráiteas ar 
Chleachtas Molta.

Leanadh de shrian docht a choinneáil ar chaiteachas agus ar 
shreabhadh airgid agus rinneadh bainistiú orthu taobh istigh 
de na hacmhainní isteach in 2018. 

Bhí caiteachas iomlán €3,479,599 ann in 2018 (suim 
€3,281,382 a bhí ann in 2017), méadú 6%, is é sin €198,217. 
Tá tuairim is 50% ann mar gheall ar an deontas Cothrom 50 
Bliain ón RCOG. Bhí an t-iarmhéid ann mar gheall ar mhéadú 
i líon na mball foirne; ba é 41 an meánlíon foirne in 2018 
i gcomparáid le 36 in 2017.  Lean an CB le hinfheistiú a 
dhéanamh ar fhorbairt na Rannóige Digití, agus leanadh le 
digitiú inmheánach ar na Bailiúcháin in 2018. I mí na Nollag, 
seoladh an chéad chéim de na Bailiúcháin dhigiteacha ar líne.  

 

Athbhreithniú Airgeadais ar 2018
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Ráiteas Rialachais

Is iontaobhas féinrialaitheach carthanach poiblí é an 
Chester Beatty a bunaíodh faoi théarmaí Uacht Sir Alfred 
Chester Beatty (1875–1968), agus deonaíodh probháid 
air in 1968. 

Tá sé faoi úinéireacht ag Bord Iontaobhaithe a ceapadh faoi 
théarmaí Uacht Chester Beatty, arna leasú ag ordú Ard-Chúirte 
in 1997, a bhfuil sé á choinneáil acu chun úsáid agus leas 
an phobail. Tá an músaem ar cheann d’Institiúidí Cultúrtha 
Náisiúnta na hÉireann agus tá tacaíocht á fáil aige ó dheontas 
ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Cé nach Bord Stáit é Bord an Chester Beatty, tá sé tiomanta, 
áfach, do chomhlíontacht leis an dea-chleachtas rialachais 
chorparáidigh agus tá sé ar an eolas faoin gCód Cleachtas 
maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit. Ó foilsíodh é in 2018, 
tá Cód Rialachas na gCarthanas ar an bhfoinse phríomha 
maidir le treoir don rialachas i bhfianaise seasamh dlíthiúil an 
mhúsaeim. 

Tá Lámhleabhar Iontaobhaithe á choinneáil ag an Chester 
Beatty, a thugtar cothrom le dáta go rialta, agus déantar 
achoimre ann ar dhualgais an Bhoird agus ar fhreagrachtaí an 
Stiúrthóra, an Chathaoirligh agus na nIontaobhaithe. 

Creat Rialachais
Rinne Bord na nIontaobhaithe Cód Rialachais a cheadú den 
chéad uair ag a chruinniú ar 17 Iúil 2013. Leasaíodh é ag an 
gcruinniú an 17 Meitheamh 2015 agus arís ag an gcruinniú 
an 15 Nollaig 2017. Leagtar amach an méid seo sa Chód 
Rialachais:

• go roinneann Iontaobhaithe uile an Bhoird freagracht as 
cinntí an Bhoird 

• go ngníomhóidh comhaltaí an Bhoird i gcónaí chun leasa an 
Iontaobhais

• nach ngníomhóidh comhaltaí an Bhoird chun leasa aon 
ghrúpa suime ná leasa nuair atáthar ag déileáil le gnóthaí an 
Iontaobhais.

• go dteastaíonn, de réir théarmaí Uacht Chester Beatty, córam 
cúigear Iontaobhaithe le haghaidh chinntí an Bhoird

Teastaíonn éagsúlacht taithí agus tuisceana ó Bhord na 
nIontaobhaithe chun ligean dó a chuir freagrachtaí a chur i gcrích. 
Cinnteoidh sé, go háirithe, go bhfuil i measc a chuid comhaltaí, 
daoine a bhfuil taithí agus tuiscint acu ar an méid seo:

• scileanna gnó 

• riachtanais an phobail acadúil

• caidreamh oibre leis an Rialtas agus le húdaráis áitiúla

• cúrsaí dlí agus scileanna ionadaíochta pobail

Tairgfear do gach comhalta nua-cheaptha ar Bhord na 
nIontaobhaithe oiliúint ionduchtúcháin chun freastal ar a 
riachtanais féin agus eolas faoi obair an Iontaobhais. Bhí 
ceithre cheapachán nua ann in 2018, agus seoladh pacáistí 
eolais chucu agus na doiciméid ábhartha uile iontu. Beidh lá 
ionduchtúcháin ann le haghaidh Iontaobhaithe go luath san 
athbhliain. 

An Bord
Reáchtáil agus gnóthaí an Bhoird
Scaiptear clár oibre iomlán, leis na doiciméid chuí ar an Aoine 
roimh chruinnithe Boird agus déantar na cinntí a dhéantar a 
thaifeadadh sna miontuairiscí.

Féadann an Bord, ó am go ham, coistí speisialta a cheapadh chun 
plé a dhéanamh ar mhíreanna sonraí idir cruinnithe an Bhoird.

Pléifidh na hiontaobhaithe na ceisteanna uile ar bhealach 
dea-mhéiniúil agus tomhaiste agus spreagfar ionchur agus 
comhaontú.  Déanfaidh na hiontaobhaithe gach taobh den 
díospóireacht a éisteacht sula ndéanfar cinntí.

Luachanna agus Prionsabail an Bhoird
Oscailteacht
Foilseoidh an tIontaobhas tuairisc mar chuid de na ráitis 
airgeadais deireadh bliana. Is éard a bheidh sa tuairisc seo 
ná eolas ar an Iontaobhas agus a chuid oibre thar an mbliain 
roimhe.  Beidh eolas ann chomh maith ar oifigigh agus ar 
Iontaobhaithe an Iontaobhais.   

Struchtúr, Rialachas agus Bainistiú
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Comhionannas deiseanna  
Tá polasaí aontaithe comhionannais deiseanna ag an 
Iontaobhas a chuirtear i bhfeidhm i dtéarmaí soláthar 
seirbhísí, comhaltas agus oibriú an Bhoird/na gCoistí, agus 
ceannach earraí agus seirbhísí agus nósanna imeachta um 
chonraitheoireacht.  

Sláinte agus Sábháilteacht 
Tá Polasaí aontaithe Sláinte agus Sábháilteachta ag 
an Iontaobhas a ghníomhaíonn sé dá réir ina chuid 
gníomhaíochtaí uile, ina chuid oifigí, agus ar a láthair.

Iompar agus gnás
Cinnteoidh an tIontaobhas nach mbeidh tionchar ag leasanna 
príobháideacha ná pearsanta na nIontaobhaithe ar chinntí 
agus go bhfuil siad mionchúiseach faoi choimhlintí leasa a 
dhearbhú, is cuma cé chomh scoite is atá siad.  Ní ghlacfaidh 
Iontaobhaithe le bronntanais.

Feidhmeanna bunriachtanacha an Bhoird
Is iad feidhmeanna bunriachtanacha an Bhoird ná:

• an Stiúrthóir a cheapadh 

• luachanna agus cuspóirí an Iontaobhais a shainiú laistigh de 
theorainneacha thiomnacht agus Uacht Chester Beatty

• polasaithe agus pleananna a bhunú chun na cuspóirí sin a 
bhaint amach

• an buiséad bliantúil agus na cuntais deiridh a cheadú

• creat tarmligin agus córas rialaithe a mhaoirsiú

• a bheith freagrach as na cinntí uile a bhfuil riosca suntasach 
airgeadais ag baint leo, nó riosca eile a ardaíonn ceisteanna 
faoi phrionsabail

• monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht an Iontaobhais i 
gcoinne innéacsanna aontaithe

• monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú an Phlean 
Straitéisigh

Dualgais Bhunriachtanacha an Chathaoirligh
Is iad freagrachtaí an Chathaoirligh ná:

• reáchtáil éifeachtúil an Bhoird agus cruinnithe ginearálta a 
chinntiú

• cinntiú go bhfuil an deis ag Iontaobhaithe tuairimí a chur in 
iúl sula ndéantar cinntí tábhachtacha

• tacaíocht a thabhairt don Stiúrthóir i gcaidreamh 
cuiditheach

• cinntiú go dtugann an Bord freagracht chuí tarmligthe don 
Chathaoirleach

• cinntiú go bhfaigheann an Bord comhairle ghairmiúil de réir 
mar is gá 

• cinntiú go gcloíonn an tIontaobhas lena Chód Rialachais

• ionadaíocht a dhéanamh ar an Iontaobhas

• cinntí a dhéanamh a tharmligtear don Chathaoirleach 
ar chomhairle an Stiúrthóra agus dul i gcomhairle na 
nIontaobhaithe eile, de réir mar is cuí

• moltaí a dhéanamh ar chomhdhéanamh an Bhoird agus 
tuairisciú a dhéanamh ar fheidhmíocht comhaltaí aonair an 
Bhoird nuair is gá

Dualgais Bhunriachtanacha an Stiúrthóra
Tá sé aontaithe ag Bord na nIontaobhaithe gurb iad dualgais 
bhunriachtanacha an Stiúrthóra ná:

• an tIontaobhas a bhainistiú de réir a chuid luachanna agus 
cuspóirí agus de réir na bpolasaithe agus na gcinntí a 
chinneann an Bord

• comhairle a chur ar an mBord i leith polasaithe

• aird an Bhoird a tharraingt ar ábhar ina dteastaíonn plé agus 
cinneadh

• cinntiú go dtugtar don Bhord an fhaisnéis agus an 
chomhairle riachtanach chun a chuid dualgas a chur i gcrích

• cinntiú go mbunaítear agus go gcoinnítear córais chuí 
rialaithe

• maoirseacht a dhéanamh ar ullmhú doiciméad lena bplé ag 
an mBord

• cabhrú leis an gCathaoirleach a chinntiú go ndéantar gnó an 
Bhoird a reáchtáil go cuí

• ceannas a ghlacadh agus bainistiú a dhéanamh ar fhoireann 
an Chester Beatty

• ionadaíocht a dhéanamh ar an Iontaobhas

Tá roinnt ball foirne sinsearach ag an Stiúrthóir chun gníomhú 
mar cheannasaithe ar réimsí áirithe feidhme. In 2018, ba iad sin:

Jessica Baldwin, Ceannasaí na mBailiúchán & an 
Chaomhantais
Tim Keefe, Ceannasaí Cúrsaí Digiteacha
Derval O’Carroll, Ceannasaí Oibriúchán agus Riaracháin

Iontaobhaithe
Is éard atá ar Bhord na nIontaobhaithe ná dáréag comhaltaí, 
duine acu ceaptha ag an Uachtarán agus ag an Taoiseach, 
agus triúr acu ceaptha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta.  Feidhmíonn Stiúrthóir na Leabharlainne Náisiúnta 
mar Iontaobhaí ex officio.  Comhthogtar gach Iontaobhaí eile.  
Toghann na hIontaobhaithe an Cathaoirleach. Ó 1997, ceaptar 
nó comhthoghtar na hIontaobhaithe chun seirbhís téarmaí 
cúig bliana a thabhairt agus féadann siad oiread agus seirbhís 
dhá théarma cúig bliana i ndiaidh a chéile a thabhairt.

Ar a gceapadh do na hIontaobhaithe, iarrtar orthu Conradh 
Iontaobhaithe a shíniú, agus dá réir gealltanas don mhéid seo 
a chlárú:

• seasamh le luachanna, cuspóirí agus polasaithe an 
Iontaobhais

• ionchur a thabhairt don phróiseas cinnteoireachta le linn 
agus taobh amuigh de chruinnithe
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• cur le agus freagracht a roinnt i leith cinntí a dhéantar

• ullmhú le haghaidh cruinnithe trí dhoiciméid a scaiptear 
roimh ré a léamh

• cloí le rúndacht faisnéise i gcónaí

• seasamh le ‘Cód Rialachais’ an Iontaobhais

• aon choimhlint leasa chuí phoitéinsiúil a dhearbhú

• ionadaíocht a dhéanamh ó am go ham ag imeachtaí poiblí

• freastal ar chruinnithe Boird / Coiste agus ar laethanta 
seimineáir

• fógra cuí a thabhairt maidir le héirí as an mBord/Coiste

• cabhrú le ceisteanna Acmhainní Daonna de réir mar a iarrtar

Ní fhaigheann na hIontaobhaithe aon luach saothair, seachas 
costais mheasartha a thabhaítear, le hadmháil, le linn dóibh 
a gcuid dualgas a chur i gcrích.  Íoctar gach costas de réir na 
dtreoirlínte agus na rialacha a leagann an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe síos. 

Ar chríochnú téarma d’Iontaobhaí, ba chóir gach doiciméad a 
bhaineann leis an mBord agus ábhair chuí uile eile a chur ar 
ais chuig Oifig an Stiúrthóra. Chomh maith leis sin, ba chóir 
scriosadh a dhéanamh ar aon chóipeanna de dhoiciméid a 
bhaineann leis an mBord (lena n-áirítear, ach gan a bheith 
teoranta do chóipeanna leictreonacha), is cuma cén chaoi a 
stóráiltear iad (lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do 
ghléasanna leictreonacha), agus ábhair chúltaca ghaolmhara, 
ar chríochnú téarma d’Iontaobhaí.

Is iad Iontaobhaithe an Chester Beatty in 2018 ná:

An Dr. Catherine Day:  
ceaptha i mí na Samhna 2015; tofa ina Cathaoirleach i mí 
Mheán Fómhair 2017

An tUasal Eamonn Ceannt:  
ceaptha i mí na Nollag 2013; téarma críochnaithe i mí Mheán 
Fómhair 2018

Sir Marc Cochrane:  
ceaptha in 1988

An Dr. Sandra Collins:  
ceaptha i mí Iúil 2015; ex officio

An tUasal Dermot Desmond:  
ceaptha i mí Iúil 1991 

Clare Duignan, Uasal:  
ceaptha i mí Iúil 2018; ceapachán an Aire

An tUasal David Gillett:  
ceaptha i mí Iúil 2018; ceapachán an Aire

An tOllamh Kathleen James-Chakraborty:  
ceaptha i mí an Mhárta 2010; athcheaptha in 2015 

An tOllamh Brian McGing:  
(ceaptha i mí Mheán Fómhair 2013; athcheaptha i mí Mheán 
Fómhair 2018; ceapachán an Taoisigh

An tUasal John Neary:  
ceaptha i mí Mheán Fómhair 2018; ceapachán an Aire

An tUasal Tony O’Grady;  
ceaptha i mí an Mheithimh 2018 

An tOllamh Roger Stalley;  
ceaptha in 1993; ceapachán an Uachtaráin

Tháinig Bord na nIontaobhaithe le chéile cúig huaire in 2018.

Coiste Iniúchóireachta agus Airgeadais
Amhail ag 2018, is é an t-aon choiste de chuid an Bhoird ná 
an Coiste Iniúchóireachta agus Airgeadais. Is é ról an Choiste 
Iniúchóireachta agus Airgeadais, mar chuid den athbhreithniú 
córasach leanúnach ar an timpeallacht rialaithe agus nósanna 
imeachta rialachais sa Chester Beatty, ná tuairisciú do Bhord 
na nIontaobhaithe agus comhairle a chur ar an Stiúrthóir ar 
ábhair faoi rialú agus iniúchóireacht inmheánach.

Tá ról ag an gCoiste chomh maith i gcleachtais mhaithe 
chuntasaíochta a chur chun cinn, cinnteoireacht níos fearr 
agus níos feasaí a chinntiú, agus fócas feabhsaithe ar luach ar 
airgead ar fud na heagraíochta. Déanann an Coiste maoirsiú 
ar an bhfeidhm iniúchóireachta inmheánaí agus cuireann 
comhairle ar Bhord na nIontaobhaithe agus ar an Stiúrthóir i 
ndáil le hoibriú agus forbairt na feidhme sin.  

Chomh maith leis sin, déanann an Coiste maoirsiú ar 
fheidhmiú an Pholasaí Bainistíochta Riosca, a cheadaigh Bord 
na nIontaobhaithe an 22 Feabhra 2012. Tá athbhreithniú 
bliantúil ar an bpolasaí agus ar rialuithe á ndéanamh 
ag an gCoiste Stiúrtha Riosca, ar a bhfuil an Fhoireann 
Ardbhainistíochta agus tá an Stiúrthóir ina cathaoirleach air.

Is iad seo comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta agus 
Airgeadais:
An Dochtúir Catherine Day (Cathaoirleach)
An tUasal John B Dillon
Sir Marc Cochrane
An tOllamh Roger Stalley

Bhuail an Coiste Iniúchóireachta agus Airgeadais le chéile trí 
huaire in 2018.
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“Is cosúil gur féidir leis an Chester Beatty 
sraith seónna iontacha a eagrú gan stad 
óna bhailiúchán féin.” 
 

Aidan Dunne
Irish Times
An 8 Nollaig 2018
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Karen Horton, Caomhnóir Teicstílí, ag ullmhú 

thangka lena chur ar taispeáint
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Sonraí Tagartha agus Riaracháin

Stair agus Eagrúchán

Tá an CB ar an iarsmalann Éireannach is mó le rá a 
chuireann chun cinn an tuiscint agus an léirthuiscint ar 
chultúir an domhain. 

Tá bailiúchán den chéad scoth ann de lámhscríbhinní, 
mionphictiúir, priontaí, líníochtaí, leabhair uathúla agus earraí 
ealaíne ó áiteanna ar fud na hEorpa, an Meánoirthear, an 
Afraic Thuaidh agus an Áis.  Ba é Sir Alfred Chester Beatty 
(1875–1968) a bhailigh na Bailiúcháin, ar innealtóir rathúil 
mianadóireachta Meiriceánach é, agus bailitheoir agus duine 
daonchairdiúil. 

Is iontaobhas féinrialaitheach carthanach poiblí é an CB a 
bunaíodh faoi théarmaí Uacht Sir Alfred Chester Beatty, agus 
deonaíodh probháid air in 1968. Tá sé faoi úinéireacht ag 
Bord Iontaobhaithe a ceapadh faoi théarmaí Uacht Chester 
Beatty, arna leasú ag ordú Ard-Chúirte in 1997, a bhfuil sé á 
choinneáil acu chun úsáid agus leas an phobail. Tá an CB ar 
cheann de na hInstitiúidí Cultúrtha Náisiúnta agus tá tacaíocht 
á fáil aige ó dheontas ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta. 

Ní Bord Stáit é Bord an CB. Tá an CB, áfach, tiomanta do 
chomhlíontacht leis an dea-chleachtas rialachais chorparáidigh 
agus tá sé ar an eolas faoin gCód Cleachtas maidir le 
Rialachas Comhlachtaí Stáit. Féadtar tuilleadh eolais ar na 
hIontaobhaithe, an struchtúr eagraíochtúil, bainistiú agus 
rialachas a fháil faoin Ráiteas Rialachais. 

Is é príomhsheoladh an charthanais ná:

An Chester Beatty
Foirgneamh an Túir Cloig
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 AD92
Uimhir Cláraithe an Charthanais: CHY 5879

Comhairleoirí
Bainisteoirí Infheistíochta:
Goodbody
Páirc Dhroichead na Dothra
Droichead na Dothra
Baile Átha Cliath 4

Iniúchóirí:
PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe
1 Duga Spencer
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1 

Dlíodóirí:
Arthur Cox Solicitors 
Ionad Phort an Iarla
Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2

Baincéireacht:
Bainc-Aontas Éireann cpt
40–42 Raghnallach
Baile Átha Cliath 6

KBC Bank,
Sráid Sandwith,
Baile Átha Cliath 2
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí na nIontaobhaithe

Is é atá de mhisean go leanúnach ag an Chester Beatty 
(ar a dtabharfar an CB as seo amach) ná cothabháil, 
caomhnú, léiriú agus léirmhíniú a dhéanamh ar 
Bhailiúcháin an CB.

á na hIontaobhaithe freagrach as tuairisc na nIontaobhaithe 
agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir dhlí na hÉireann.

Iarrtar, faoi dhlí na hÉireann, ar Iontaobhaithe ráitis airgeadais 
a ullmhú le haghaidh gach bliain airgeadais, ina dtugtar 
léargas fírinneach cóir ar shócmhainní an CB, dliteanais 
an CB, agus an suíomh airgeadais ag deireadh na bliana 
airgeadais agus an glanioncam nó glanchaiteachas don bhliain 
airgeadais.  Faoin dlí, tá ráitis airgeadais ullmhaithe ag na 
hIontaobhaithe de réir na gCleachtas Cuntasaíochta a nGlactar 
Leo go Coitianta in Éirinn (caighdeáin chuntasaíochta eisithe 
ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais sa Ríocht Aontaithe, 
lena n-áirítear an Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102, 
an Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais atá infheidhmithe sa 
Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann, agus fógartha 
ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus ag dlí na 
hÉireann).

Faoi dhlí na hÉireann, ní cheadóidh na hIontaobhaithe na 
ráitis airgeadais ach amháin má tá siad sásta go dtugann siad 
léargas fírinneach cóir ar shócmhainní, dliteanais agus suíomh 
airgeadais an CB amhail ag deireadh na bliana airgeadais, 
agus glanioncam nó glanchaiteachas an CB don bhliain 
airgeadais.

Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, iarrtar ar na 
hIontaobhaithe:

• polasaithe cuí cuntasaíochta a roghnú agus iad a fheidhmiú 
go leanúnach;

• breitheanna agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach 
agus stuama;

• sonrú cibé acu ar ullmhaíodh nó nár ullmhaíodh na 
ráitis airgeadais de réir na gcaighdeán infheidhmithe 
cuntasaíochta agus sainaithint a dhéanamh ar na caighdeáin 
i gceist, faoi réir aon athruithe ábhartha ó na caighdeáin 
sin atáthar a nochtú agus a mhíniú sna nótaí do na ráitis 
airgeadais; agus

• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh, 
ach amháin má tá sé míchuí talamh slán a dhéanamh de go 
leanfaidh an CB ar aghaidh i ngnó.

Tá na hIontaobhaithe freagrach as taifid leordhóthanacha 
chuntasaíochta a choinneáil atá dóthanach le go bhféadtar an 
méid seo a leanas a dhéanamh:

• taifeadadh agus míniú ceart a thabhairt ar idirbhearta an 
CB; agus

• cumasú a dhéanamh, ag tráth ar bith, go ndeimhneofaí 
le cruinneas réasúnta, sócmhainní, dliteanais, suíomh 
airgeadais agus glanioncam nó glanchaiteachas an CB.

Tá na hIontaobhaithe freagrach chomh maith as sócmhainní an 
CB a chosaint, agus dá réir, céimeanna réasúnacha a thógáil 
chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.

Iontaobhaithe
An Dr. Catherine Day
An tOll. Roger Stalley

Stiúrthóir/Leabharlannaí
Fionnuala Croke, Uas.
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Tuairisc na n-iniúchóirí neamhspleácha 
d’Iontaobhaithe an Chester Beatty 

Tuairisc ar an iniúchadh  
ar na ráitis airgeadais

Tuairim
Inár dtuairim, tá an méid seo i gceist le ráitis airgeadais an 
Chester Beatty:

• tugann siad léargas fírinneach, cóir ar ghnó an mhúsaeim 
amhail ar an 31 Nollaig 2018 agus ar a fharasbarr agus a 
shreafaí airgid don bhliain dar críoch an dáta sin; agus

• ullmhaíodh iad de réir na gCleachtas Cuntasaíochta a nGlactar 
Leo go Coitianta in Éirinn (caighdeáin chuntasaíochta eisithe 
ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais sa Ríocht Aontaithe, 
lena n-áirítear an Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102, “an 
Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais atá infheidhmithe sa Ríocht 
Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann”, agus fógartha ag 
Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn).

Tá iniúchadh déanta againn ar na ráitis airgeadais, atá san 
áireamh sa Tuarascáil Bhliantúil, ina gcuimsítear: 

• an clár comhardaithe amhail an 31 Nollaig 2018;

• ráiteas ar ghníomhaíochtaí airgeadais don bhliain dar críoch an 
dáta sin;

• an ráiteas ar shreabhadh airgid don bhliain dar críoch an dáta 
sin;

• an ráiteas ar athruithe sa chothromas don bhliain dar críoch an 
dáta sin; agus

• na nótaí do na ráitis airgeadais, ina bhfolaítear cur síos ar na 
polasaithe suntasacha cuntasaíochta.

Bunús na tuairime
Reáchtálamar ár n-iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta 
um Iniúchóireacht (Éire) (“Caighdeáin ISA (ÉIRE)”). Déantar cur 
síos breise ar ár bhfreagrachtaí faoi chaighdeáin ISA (Éire) i 
bhfreagrachtaí na nIniúchóirí le haghaidh an rannáin ar an 
iniúchadh ar na ráitis airgeadais inár dtuairisc. Creidimid go bhfuil 
an fhianaise iniúchóireachta atá faighte againn leordhóthanach 
agus cuí chun bunús á thabhairt i leith ár dtuairime.

Neamhspleáchas

D’fhanamar neamhspleách ar an CB de réir na riachtanas eiticiúil 
atá cuí dár n-iniúchadh ar na ráitis airgeadais in Éirinn, ina 
bhfolaítear Caighdeán Eiticiúil an IAASA, agus tá ár bhfreagrachtaí 
eile eiticiúla comhlíonta againn de réir na riachtanas seo. 

Conclúidí a bhaineann le gnóthas leantach
Níl aon rud le tuairisciú againn i ndáil leis na nithe seo 
a leanas a n-éilíonn na caighdeáin ISA (Éire) ina leith go 
dtuairisceoimid duit an méid seo:

• nuair nach cuí úsáid na n-Iontaobhaithe as an mbonn 
gnóthais leantaigh cuntasaíochta in ullmhú na ráiteas 
airgeadais; nó

• nuair nár nochtaigh na hIontaobhaithe, sna ráitis airgeadais, 
aon neamhchinnteachtaí ábhartha sainaitheanta a 
d’fhéadfadh amhras a chaitheamh ar chumas an CB leanúint 
le glacadh leis an mbonn gnóthais leantaigh chuntasaíochta 
ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad nuair a 
údaraítear na ráitis airgeadais lena n-eisiúint.

Toisc nach bhféadtar tuar a dhéanamh ar gach imeacht nó 
cúinse amach anseo, ní ráthaíocht é an ráiteas seo maidir le 
cumas an CB leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach.

Tuairisciú ar fhaisnéis eile
Cuimsítear san fhaisnéis eile an fhaisnéis uile sa Tuarascáil 
Bhliantúil seachas na ráitis airgeadais agus tuairisc ár 
n-iniúchóirí ina leith. Tá na hIontaobhaithe freagrach as 
an bhfaisnéis eile.  Ní chlúdaíonn ár dtuairim ar na ráitis 
airgeadais an fhaisnéis eile agus, dá réir, ní thugaimid 
tuairim iniúchóireachta ná, seachas den mhéid a shonraítear 
go sonrach sa tuairisc seo ar bhealach eile, aon chineál 
dearbhaithe ina leith.

I ndáil lenár n-iniúchadh ar na ráitis airgeadais, is é atá mar 
fhreagracht orainn ná an fhaisnéis eile a léamh agus, de bhun 
é seo a dhéanamh, plé a dhéanamh ar cibé acu an bhfuil 
nó nach bhfuil an fhaisnéis eile ar neamhréir go hábhartha 
leis na ráitis airgeadais ná lenár n-eolas a fuaireamar san 
iniúchadh, nó ar cosúil ar bhealach eile a bheith míshonraithe 
go hábhartha. Má shainaithnímid neamhréir nó mí-ráiteas 
ábhartha, iarrtar orainn nósanna imeachta a leanúint chun 
teacht ar chonclúid i leith cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
mí-ráiteas ábartha i leith na ráiteas airgeadais nó mí-ráiteas 
ábhartha i leith na faisnéise eile. Má thagaimid ar an gconclúid, 
bunaithe ar an obair a rinneamar, go bhfuil mí-ráiteas ábhartha 
i leith na faisnéise eile, iarrtar orainn tuairisc a thabhairt ar 
an bhfíric sin. Níl aon rud le tuairisciú againn bunaithe ar na 
freagrachtaí seo.
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Freagrachtaí do na ráitis airgeadais agus don 
iniúchadh 
Freagrachtaí na nIontaobhaithe do na ráitis airgeadais
Mar a mhínítear ar bhealach níos mionsonraithe sa Ráiteas 
maidir le freagrachtaí na nIontaobhaithe ar leathanach 21, tá 
na hiontaobhaithe freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú de 
réir an chreata infheidhmithe agus as bheith sásta go dtugann 
siad léargas fírinneach cóir. Tá na hIontaobhaithe freagrach 
chomh maith as rialú inmheánach a mheasann siad a bheith 
riachtanach chun cumasú a dhéanamh ar ullmhú na ráiteas 
airgeadais atá saor ó mhí-ráiteas ábhartha, cibé acu is cúis leo 
calaois nó earráid.

In ullmhú na ráiteas airgeadais, tá na hIontaobhaithe freagrach 
as measúnú a dhéanamh ar chumas an CB leanúint ar 
aghaidh mar ghnóthas leantach, agus nochtadh a dhéanamh 
de réir mar is infheidhmithe, ar ábhair a bhaineann le 
gnóthas leantach agus úsáid a bhaint as an mbunús gnóthais 
leantaigh cuntasaíochta, ach amháin má tá sé ar intinn ag na 
hIontaobhaithe an CB a leachtú, nó gan aon rogha réalaíoch 
eile a bheith acu ach é sin a dhéanamh.

Freagrachtaí na n-iniúchóirí as iniúchadh ar na ráitis airgeadais
Is iad na cuspóirí atá againn ná dearbhú réasúnach a fháil i 
leith cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil na ráitis airgeadais ina 
n-iomláine saor ó mhí-ráiteas airgeadais, cibé acu is cúis leo 
calaois nó earráid, agus chun tuairisc iniúchóirí a eisiúint ina 
gcuirtear ár dtuairim san áireamh. Is leibhéal ard dearbhaithe 
é dearbhú réasúnach, ach ní ráthaíocht é, go mbraithfear i 
gcónaí in iniúchadh a reáchtáiltear de réir na gcaighdeán ISA 
(Éire), gurb ann do mhí-ráiteas ábhartha. Féadann mí-ráitis 
teacht aníos mar thoradh ar chalaois nó earráid agus meastar 
go bhfuil siad ábhartha más rud é, ina n-aonar nó le chéile, 
go bhféadfaidh sé go réasúnach tionchar a imirt ar chinntí 
eacnamaíochta úsáideoirí a dhéantar ar bhonn na ráiteas 
airgeadais seo.

Tá cur síos breise ar ár bhfreagrachtaí i leith iniúchadh na 
ráiteas airgeadais le fáil ar shuíomh Idirlín an IAASA ag: 
http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_
audit.pdf.

Tá an cur síos seo mar chuid dár dtuairisc iniúchóirí.

Úsáid a bhaint as an tuairisc seo
Ullmhaíodh an tuairisc seo, an tuairim san áireamh, 
le haghaidh na nIontaobhaithe agus le haghaidh na 
nIontaobhaithe amháin, ach ní le haghaidh aon chuspóra 
eile. Ní ghlacaimid freagracht, agus an tuairim seo á tabhairt 
againn, as aon chuspóir nó as aon duine eile a léirítear an 
tuairisc seo dóibh nó a bhféadfaidh sé go dtabharfaí dóibh í, 
lena n-áirítear gan teorainn faoi aon dualgais chonarthacha de 
chuid an CB, seachas nuair a aontaímid go sonrach é trí thoil a 
bheith tugtha againn roimh ré i scríbhinn. 

PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte
Baile Átha Cliath
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An Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta

Nótaí Cistí
sannta

 €

Cistí
neamh- 
shrianta

 €

Cistí
srianta

 €

Cistí
sannta

 €

Designated 
funds 

€

Cistí
nneamh- 
shrianta

 €

Cistí
srianta

 €

Iomlán
2017

 €

 
Ioncam agus maoiniú ón méid seo:

– Deontas - 2,520,000 - 2,520,000 - 2,346,000 - 2,346,000

– Deontas caipitil - - 175,000 175,000 - - 175,000 175,000

– Deontas eile 4 - - 220,000 220,000 - - 80,000 80,000

Tabhartais agus urraíochtaí 5 - 122,309 132,970 255,279 - 155,611 219,453 375,064

Gníomhaíochtaí trádála 6 - 404,434 - 404,434 - 402,753 - 402,753

Ioncam infheistíochta 7 411 2,985 24,218 27,615 630 4,250 21,300 26,180

Ioncam iomlán 411 3,049,729 552,188 3,602,328 630 2,908,614 495,753 3,404,997

 
Caiteachas ar:

Gníomhaíochtaí carthanacha 9 - 2,255,158 477,246 2,732,404 - 2,191,659 334,956 2,526,615

Tiomsú airgid 10 - 575,291 21,694 596,985 - 589,712 21,075 610,787

Pinsean - 150,211 - 150,211 - 143,980 - 143,980

Caiteachas iomlán - 2,980,660 498,940 3,479,599 - 2,925,351 356,031 3,281,382

Glanioncam/
(glanchaiteachas) roimh 
ghnóthachain/chaillteanais 
ar infheistíochtaí

12 411 69,069 53,248 122,729 630 (16,737) 139 ,722 123,615

(Caillteanais)/Gnóthachain 
ó infheistíochtaí arna 
gcoinneáil ar luach an 
mhargaidh

8, 15 - - (101,500) (101,500) - - 99,891 99,891

Glanioncam/(glanchaiteachas) 411 69,069 (48,252) 21,229 630 (16,737) 239,613 223,506

 
Aistriú idir cistí

Infheistíocht tugtha ar ais 
don Chiste Forbartha

(99,582) - 99,582 - 99,178 - (99,178) -

 
Glanghluaiseacht i gcistí

 
(99,171)

 
69,069

 
51,330

 
21,229

 
99,808

 
(16,737)

 
140,435

 
223,506

Cistí iomlána ag tús na 
bliana

19 1,693,669 1,165,730 1,899,157 4,758,556 1,593,861 1,182,467 1,758,722 4,535,050

Cistí iomlána ag deireadh  
na bliana

19 1,594,498 1,234,800 1,950,487 4,779,785 1,693,669 1,165,730 1,899,157 4,758,556

Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais 
An Bhliain Airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018

Níl aon ghnóthachain ná caillteanais aitheanta ag an CB ach amháin iad siúd a áirítear san 
fharasbarr thuas.  Baineann na suimeanna uile a shonraítear thuas le hoibriúcháin leanúnacha.

Iontaobhaithe Stiúrthóir/Leabharlannaí
An Dr. Catherine Day Fionnuala Croke, Uas. 
An tOll. Roger Stalley 
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Nótaí 2018 
€

2017 
€

 
 Sócmhainní seasta

 
14

 
931,624

 
864,822

Sóchmhainní seasta inláimhsithe 15 3,411,184 3,422,528

Infheistíochtaí 4,342,808 4,287,350

Sócmhainní reatha 16 110,521 61,152

Stoc ón Siopa Féiríní 17 65,099 52,782

Réamhíocaíochtaí 20 945,895 992,370

Iarmhéideanna bainc 1,121,516 1,106,304

Dliteanais

Creidiúnaithe agus fabhruithe 18 (382,509) (333,068)

Glansócmhainní reatha 739,007 773,236

Sóchmhainní iomlána lúide dliteanais 
reatha

5,081,815 5,060,586

Cistí an CB:

Cistí caipitil 302,030 302,030

Cistí srianta 19 1,950,487 1,899,157

Cistí neamhshrianta 1,234,800 1,165,730

Ciste forbartha 8 1,594,498 1,693,669

Cistí Iomlána an CB 5,081,815 5,060,586

Clár comhardaithe 
Amhail an 31 Nollaig 2018

Iontaobhaithe Stiúrthóir/Leabharlannaí
An Dr. Catherine Day Fionnuala Croke, Uas. 
An tOll. Roger Stalley 



Chester Beatty46

  Cúlchistí
 caipitil

€

Cistí
 sannta
 (forbairt

€

  Cistí
 neamhshrianta

 
€

 Cistí
 srianta

€

  Iomlán 
€

Iarmhéid amhail 1 Eanáir 2017 302,030 1,593,861 1,182,467 1,758,722 4,837,080

Glanioncam/(glanchaiteachas) 99,808 (16,737) 140,435 223,506

Iarmhéid amhail 31 Nollaig 2017 302,030 1,693,669 1,165,730 1,899,157 5,060,586

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2018 302,030 1,693,669 1,165,730 1,899,157 5,060,586

Glanioncam/(glanchaiteachas) - (99,171) 69,069 51,330 21,229

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2018 302,030 1,594,498 1,234,800 1,950,487 5,081,815

Ráiteas ar Athruithe ar Chothromas 
An Bhliain Airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
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Nóta 2018 
€ 

2017 
€

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin:

Farasbarr oibriúcháin 21,229 223,506

Caillteanais/(gnóthachain) ar infheistíochtaí 8 101,500 (99,891)

Ioncam ó infheistíochtaí 8,15 (23,611) (20,345)

Dímheas 12,14 263,729 208,496

Táillí bainistithe infheistíochta 8,15 21,694 21,058

384,541 332,824

(Méadú)/laghdú i stoc an tSiopa Féiríní 16 (49,369) 21,330

(Méadú)/laghdú ar fhéichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí  17 (12,317) 29,434

Méaduithe i gcreidiúnaithe agus fabhruithe 18 49,441 33,862

372,296 417,450

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta:

Éadáil sócmhainní seasta 14 (330,531) (134,392)

Glan-insreabhadh airgid leachtach 20 41,765 283,058

Iontaobhaithe
An Dr. Catherine Day
An tOll. Roger Stalley

Stiúrthóir/Leabharlannaí
Fionnuala Croke, Uas.

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid 
An Bhliain Airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

1. Ráiteas um chomhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais an CB ar bhonn an ghnóthais 
leantaigh agus de réir na gCleachtas Cuntasaíochta a nGlactar 
Leo go Coitianta in Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle 
Tuairiscithe Airgeadais sa Ríocht Aontaithe agus fógartha 
ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Cloíonn na ráitis 
airgeadais leis an gCaighdeán Tuairiscithe Airgeadais FRS 
102, an caighdeán tuairiscithe airgeadais atá infheidhmithe sa 
Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hEireann (FRS 102).

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais chomh maith de réir an 
Ráitis ar Chleachtas Molta atá infheidhmithe do charthanais 
ag ullmhú a gcuntas de réir an Chaighdeáin Tuairiscithe 
Airgeadais atá infheidhmithe sa Ríocht Aontaithe agus i 
bPoblacht na hÉireann ((FRS 102) – (Ráiteas ar Chleachtas 
Molta do Charthanais (FRS102)).

2. Achoimre ar pholasaithe suntasacha cuntasaíochta
Leagtar amach thíos na polasaithe suntasacha cuntasaíochta 
a úsáidtear in ullmhú ráitis airgeadais an CB. Cuireadh 
na polasaithe seo i bhfeidhm go leanúnach ar na blianta 
airgeadais uile a chuirtear i láthair, ach amháin má shonraítear 
a mhalairt.

Leis na ráitis airgeadais a ullmhú de réir FRS 102, éilítear 
úsáid a bhaint as príomhthoimhdí áirithe i ndáil leis an 
am romhainn, agus príomhfhoinsí eile um meastachán 
neamhchinnteachta ag an dáta tuairiscithe. Éilítear leis 
seo, chomh maith, ar na hIontaobhaithe dul i muinín a 
mbreithiúnais sa phróiseas um polasaithe cuntasaíochta an 
CB a fheidhmiú. Tá nochtadh déanta i nóta 3 ar na réimsí 
a bhfuil leibhéal breithiúnais níos airde ag teastáil ina leith, 
nó na réimsí ina bhfuil riosca suntasach ag baint le toimhdí 
nó meastacháin a bheith ina chúis le coigeartú ábhartha do 
na suimeanna glanluacha taobh istigh den chéad bhliain 
airgeadais eile.

Is iad seo a leanas na polasaithe suntasacha airgeadais a 
bhfuil glactha ag an CB leo:

(a) Bonn a n-ullmhaithe
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir an Chaighdeáin 
Tuairiscithe Airgeadais infheidhmithe sa Ríocht Aontaithe 
agus i bPoblacht na hÉireann (FRS102) agus de réir an Ráitis 
ar Chleachtas Molta infheidhmithe do charthanais ag ullmhú 
a gcuntas de réir an Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais 
atá infheidhmithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht 
na hÉireann ((FRS 102) – (Ráiteas ar Chleachtas Molta do 
Charthanais (FRS102)).

Comhlíonann an CB an sainmhíniú ar eintiteas leasa poiblí faoi 
FRS 102. Agus na cuntais seo á n-ullmhú, tá plé déanta ag 

na hIontaobhaithe ar cé acu ar teastaíodh nó nár teastaíodh 
an athráiteas míreanna comparáideacha i bhfeidhmiú na 
bpolasaithe cuntasaíochta a iarrtar faoi FRS 102 agus faoin 
Ráiteas ar Chleachtas Molta do Charthanais (FRS 102).

Ní léirítear sna ráitis airgeadais seo na leasa a bhaineann le 
socraíochtaí léasachta fada an CB ina áitreabh ag Foirgneamh 
an Túir Cloig i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

(b) Gnóthas leantach
Comhlíonann an CB a riachtanais caipitil oibre de bhun a 
chuid iarmhéideanna airgid agus infheistíochtaí.  Léirítear 
i dtuartha agus meastacháin an CB, ag cur san áireamh 
athruithe féideartha réasúnacha i bhfeidhmíocht oibriúcháin, 
gur chóir go mbeadh an CB in ann oibriú go gceann i bhfad. 
Mar sin, ullmhaíodh na ráitis airgeadais seo ar bhonn gnóthais 
leantaigh.

(c) Sócmhainní oidhreachta Is é an tsócmhainn phríomha 
atá ag an CB ná an bailiúchán fairsing leabhar uathúil, 
lámhscríbhinní agus earraí eile a bhfuil luach as cuimse 
cultúrtha agus ealaíon ag baint leo agus caitear leo mar 
shócmhainní oidhreachta. Folaíonn siad seo Paipírí Bíobalta 
Chester Beatty; lámhscríbhinní eisceachtúla Ioslamacha, 
Seapánacha, Síneacha agus Eorpacha; ceann de na 
Bailiúcháin is fearr atá ann de phéintéireacht Impiriúla na 
Mógal; chomh maith le leabhair phriontáilte, priontaí, líníochtaí 
uathúla agus luachmhara agus earraí ealaíon tábhachtacha 
maisiúla ón Áis agus an Eoraip. Meastar go bhfuil ceann de na 
Bailiúcháin is áille dá chineál a bailíodh riamh ag bailitheoir-
saineolaí aonair, á choimeád ag an CB, is é sin Sir Alfred 
Chester Beatty (1875–1968). Is é an t-aon Institiúid Chultúrtha 
Náisiúnta in Éirinn a dhíríonn ar oidhreacht ealaíonta 
dhomhanda. Tá tuilleadh eolais tugtha i nóta 22.

Creideann Iontaobhaithe an CB gur Bailiúchán eisceachtúil 
mar shócmhainn ar mhórán bealaí. Tá sé neamh-
inchoimhthithe, uathúil, neamh-in-athsholáthraithe, seanda 
agus leochaileach. Ar an gcaoi seo, is sócmhainn é nach 
bhféadtar luach a chur air ar bhealach fiúntach do léitheoirí 
ráiteas airgeadais. Chomh maith leis sin, níl eolas ar luach 
an Bhailiúcháin ar fáil go héasca agus ní fhéadtar é a fháil ar 
chostas ar cóimhéid le haon leas a bhféadfadh úsáideoir na 
ráiteas airgeadais a bhaint as. Tá leas bainte ag an CB dá réir 
sin as díolúine 18.16 den Ráiteas ar Chleachtas Molta gan 
sócmhainní oidhreachta a aithint ar an gClár Comhardaithe.

Aithnítear an caiteachas iomlán ar chaomhnú agus bainistiú an 
Bhailiúcháin sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais nuair a 
thabhaítear iad. Féadtar tuilleadh eolais faoi chaomhnú agus 
bainistiú an Bhailiúcháin a fháil i nóta 22.

Leagtar amach i nóta 22 don chlár comhardaithe sócmhainní 
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oidhreachta a cheannaítear nó a dheonaítear le cúig bliana 
anuas ar chostas nó luacháil ag an am a fhaightear iad, 
sa chás go bhféadtar luacháil den chineál sin a fháil go 
réasúnach. Déanann Coimeádaithe an CB luachálacha ar 
thabhartais le linn na bliana a fhaightear iad, agus, nuair is cuí, 
le tagairt do shaineolaithe seachtracha agus/nó díolacháin 
reatha d’earraí den chineál céanna.

(d) Ioncam
Déanann an CB idirdhealú idir ioncam srianta agus ioncam 
neamhshrianta. Tagraíonn ioncam srianta do mhaoiniú a 
thugtar faoi réir coinníollacha arna ngearradh ag an deontóir, 
nó tugtha le fios ag cineál na tarraingte.

Ní aithnítear acmhainní isteach trína gcur san áireamh ar an 
Ráiteas ar na Gníomhaíochtaí Airgeadais ach amháin nuair atá 
an CB i dteideal an ioncaim go dlíthiúil, nuair a chomhlíontar 
feidhmiú na gcoinníollacha a bhaineann leis an earra/na 
hearraí ioncaim, nuair a fhéadtar na suimeanna i gceist a 
thomhais le hiontaofacht dhóthanach, agus nuair is dóchúil go 
bhfaighfear an t-ioncam.

Aithnítear ioncam ó thabhartais agus oidhreachtaí, deontais, 
urraíochtaí, infheistíochtaí, cíosanna agus ioncam a 
dhíorthaítear ó thurais, ceardlanna, fruiliú seomraí, imeachtaí 
agus comhdhálacha nuair atá an CB i dteideal na gcistí, 
nuair a chomhlíontar aon choinníollacha feidhmíochta a 
bhaineann leis an earra/na hearraí ioncaim, nuair is dóchúil 
go bhfaighfear an t-ioncam, agus nuair a fhéadtar an tsuim i 
gceist a thomhais le hiontaofacht dhóthanach. 

Ní aithnítear tabhartais airgid ón bpobal ach amháin nuair a 
fhaightear iad.

Aithnítear deontais ó chorparáideacha, iontaobhais, agus 
mórdheontóirí ar an mbonn céanna le deontais ó rialtais nó ó 
chó-mhaoinitheoirí eile.

Aithnítear deontais ón rialtas, deontóirí institiúideacha, 
corparáideacha agus iontaobhais agus fondúireachtaí atá faoi 
réir sriantaí suntasacha nó riachtanais tuairiscithe nuair atá an 
CB i dteideal an ioncaim go dlíthiúil, nuair a chomhlíontar aon 
choinníollacha a bhaineann leis an earra/na hearraí ioncaim, 
nuair is dócha go bhfaighfear é, agus nuair a fhéadtar na 
suimeanna a thomhas go hiontaofa. 

Tugtar cuntas i leith urraíocht, síntiúis agus ioncam den chineál 
céanna mar chistí srianta nuair a shonraíonn an deontóir an 
méid sin. Déileáiltear lena leithéid de chistí a fhaightear chun 
críocha srianta tríd an Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais 
– cistí srianta, ar bhonn feidhmíochta.  Déileáiltear le 
caiteachas ó na cistí seo sna cistí sonracha de bhun an Ráitis 
ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais.

Déileáiltear sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais – cistí 
neamhshrianta, ar bhonn feidhmíochta, le cistí infháltais nach 
bhfuil aon chuspóir sonraithe ag an deontóir dóibh.

Aithnítear ioncam ón Siopa Féiríní nuair a aistrítear rioscaí 
agus cúiteamh na húinéireachta chuig an gcustaiméir.

Tugtar cuntas i leith idirbhearta infheistíochta ar bhonn dháta 
na trádála. Aithnítear sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais 
gnóthachain agus caillteanais agus gluaiseachtaí réalaithe. 
Déantar gluaiseachtaí ar luach cóir a thaifeadadh sa Ráiteas ar 
Ghníomhaíochtaí Airgeadais ag gach dáta luachála, nóta 2j.

(e) Caiteachas
Aithnítear caiteachas nuair atá dualgas dlíthiúil nó fiúntach 
ann íocaíocht a dhéanamh le tríú páirtí, nuair is dóchúil go 
dteastófar socraíocht, agus nuair a fhéadtar suim an dualgais a 
thomhais go hiontaofa.

• Tá gníomhaíochtaí an CB dírithe go príomha ar chaomhnú, 
cosaint agus léiriú an bhailiúcháin.  Rangaítear caiteachas 
faoi na ceannteidil seo a leanas:

• Is éard atá i gceist le caiteachas ar ghníomhaíochtaí 
carthanacha ná costais dhíreacha a thabhaítear i bhfeidhmiú 
na ngníomhaíochtaí carthanacha, lena n-áirítear costais 
tacaíochta agus costais a bhaineann le rialachas an CB, 
inchurtha i leith gníomhaíochtaí carthanacha.

• Is éard atá i gceist le costais tiomsaithe airgid ná na costais 
a thabhaíonn an CB agus airgead á thiomsú dá chríocha 
charthanacha. Folaíonn sé seo táillí bainistithe infheistíochta.  
Tá costais reatha an tsiopa san áireamh sa chatagóir seo.

• Is ionann caiteachas eile agus na míreanna sin nach 
dtiteann faoi na ceannteidil thuas. 

Gearrtar CBL do-aisghabhála mar chostas i gcoinne na 
gníomhaíochta ar tabhaíodh an caiteachas ina leith.

 
Leithdháileadh na gcostas tacaíochta
Is éard is costais tacaíochta ann ná na feidhmeanna 
riachtanacha a chabhraíonn le gníomhaíochtaí carthanacha 
an CB mar a shainmhínítear thuas. Folaíonn costais tacaíochta 
costais chúloifige, airgeadais, pearsanra, párolla agus 
rialachais. Leithdháileadh na costais idir gníomhaíochtaí 
carthanacha agus an costas tiomsaithe airgid, nuair is féidir.  
Leithdháiltear na costais tacaíochta de bhun tagairt do shraith 
scálaí tomhais, amhail líon na bhfostaithe, an t-achar ina 
throithe cearnacha &rl.
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(f) Neamhshrianta
Rinneadh taifeadadh agus tuairisciú ar gach idirbheart de 
chuid na Leabharlainne mar ioncam isteach nó caiteachas ó 
chistí atá “sannta”, “srianta” nó “neamhshrianta”.

Cistí Srianta agus Neamhshrianta
Caitear le hioncam mar ioncam srianta nuair a shonraíonn an 
deontóir nach bhféadtar é a úsáid ach amháin chun críche 
áirithe, nó nuair a tiomsaíodh é chun críocha áirithe. Caitear 
leis an ioncam uile eile (lena n-áirítear an sciar reatha den 
deontas ón “RCOG”) mar neamhshrianta agus déileáiltear 
leis sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais. Caitear le 
caiteachas amhail go ndéantar as cistí srianta é feadh an méid 
go gcomhlíonann sé na critéir a shonraíonn an deontóir, nó 
faoi na téarmaí faoinar tiomsaíodh iad.  Caitear le caiteachas 
uile eile mar neamhshrianta agus déileáiltear leis sa Ráiteas ar 
Ghníomhaíochtaí Airgeadais. 

Is ionann an t-iarmhéid ar gach ciste srianta ag deireadh 
na bliana agus an tsócmhainn arna coinneáil ag an CB 
chun críocha áirithe sonraithe ag na deontóirí.  Is ionann 
iarmhéid an chiste neamhshrianta ag deireadh na bliana agus 
na sócmhainní arna gcoinneáil ag an CB lena n-úsáid go 
ginearálta ina chuid oibre a chur chun cinn.

Cistí Sannta
Tá an ciste Forbartha sannta ag na hIontaobhaithe lena úsáid 
i bhforbairt an CB agus an Bhailiúcháin.  Coinnítear na cistí 
sannta i bpunann ar leithligh infheistíochta, agus caitear 
le gluaiseachtaí ar an bpunann infheistíochta sin i ráitis 
airgeadais mar ghluaiseacht ar iarmhéid an chiste sannta 
Forbartha.

(g) Cáin ioncaim 
Dheonaigh na Coimisinéirí Ioncaim an díolúine cánach 
carthanúil ar an CB agus aithnítear é mar charthanas faoi Alt 
207 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, uimhir chláraithe 
CHY 5879.

(h) Sochair d’fhostaithe
Tugann an CB réimse leathan sochar d’fhostaithe, lena 
n-áirítear sochair ghearrthréimhseacha d’fhostaithe amhail 
socraíochtaí íoctha saoire agus sochair iarfhostaíochta (i 
bhfoirm pleananna pinsin le ranníocaíocht shainithe). 

(i) Sochair ghearrthréimhseacha
Aithnítear sochair ghearrthréimhseacha d’fhostaithe, 
lena n-áirítear socraíochtaí íoctha saoire agus sochair 
neamhairgid eile den chineál céanna, mar chostas sa 
bhliain airgeadais ina n-úsáideann fostaithe an tseirbhís 
ghaolmhar.

(ii) Pleananna pinsin le ranníocaíocht shainithe
Tá sochair aoisliúntais do na fostaithe agus dá gcéile faoi 
rialú ag Scéim Aoisliúntais Foirne Leabharlann Chester 
Beatty, 1995 agus ag Scéim Pinsin Ranníocaíochta 
Céilí agus Leanaí Leabharlann Chester Beatty, 1995 
(d’fhostaithe a tháinig ar an bhfoireann roimh 2013) nó an 

Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (SPSPS) (d’fhostaithe 
a tháinig ar an bhfoireann tar éis 2013).  Meastar gur 
pleananna stáit chun críocha FRS 102 iad na scéimeanna 
leagáide do Chéilí agus Leanaí Fhoireann Leabharlann 
Chester Beatty agus an scéim SPSPS.

Cuireadh tús leis an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair 
(SPSPS) le héifeacht ón 1 Eanáir 2013. Baill foirne ab 
iontrálaithe nua a d’fhostaigh an Chester Beatty i ndiaidh 
an 1 Eanáir 2013 iad, is baill den Scéim Shingil Pinsin 
Seirbhíse Poiblí iad de réir an Achta um Pinsin na Seirbhíse 
Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012. Déanann 
an Chester Beatty, mar ‘Údarás Iomchuí’ faoin SPSPS, na 
hasbhaintí cuí ó thuarastail na mball foirne atá ina mbaill 
den scéim.  Déantar ranníocaíochtaí an fhostaí agus an 
fhostóra a aistriú chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe (“RCPA”) de réir an Achta um Pinsin na 
Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012. 

Tá riar na scéime á oibriú ag RCPA. Creideann na 
hIontaobhaithe go bhfuil an RCPA freagrach as íoc na 
gcnapshuimeanna agus na bpinsean atá á n-íoc thar 
ceann an SPSPS. Mar chuid den ghnáthghníomhaíocht 
bainistíochta airgeadais agus socraithe buiséid, cuireann 
an Chester Beatty meastacháin ar íocaíochtaí sochair faoin 
Scéim Shingil Pinsin Seirbhíse Poiblí agus faoi Scéim 
Aoisliúntais Foirne Leabharlann Chester Beatty, 1995 san 
áireamh sna hiarratais bhliantúla ar mhaoiniú a chuirtear 
chuig an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus 
dá réir sin, tarlaíonn sé nach n-aithnítear aon dliteanas 
iarmharach pinsin i leabhair ná i gcuntais an CB. 

(i) Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim
Folaíonn airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim airgead 
ar láimh, taiscí atá á gcoinneáil faoi ghlaoch le bainc, 
infheistíochtaí gearrthréimhseacha, leachtacha eile a bhfuil 
aibíocht bhunaidh 3 mhí nó níos lú ag baint leo agus 
rótharraingtí bainc.

(j) Ionstraimí airgeadais
Tá sé roghnaithe ag an CB glacadh le hAilt 11 agus 12 
den FRS 102 i ndáil le hionstraimí airgeadais. Aithnítear 
sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais nuair a 
éiríonn an CB de bheith ina pháirtí d’fhorálacha conarthacha 
na hionstraime.

(i) Sócmhainní Airgeadais
Aithnítear bunsócmhainní arigeadais, lena n-áirítear trádáil 
agus feichiúnaithe eile, airgead agus coibhéisí airgid agus 
taiscí gearrthréimhseacha den chéad uair ag an bpraghas 
idirbhirt.  Déantar sócmhainní den chineál sin a thomhais 
ina dhiaidh sin ag suim neamh-lascainithe an airgid nó ag 
comaoin a bhfuiltear ag súil lena fáil, glan ó bhearnúchán.

Ag deireadh gach tréimhse tuairiscithe, déantar measúnú 
ar bhunsócmhainní airgeadais le haghaidh fianaise 
oibiachtúil ar bhearnúchán. Má tá bearnúchán i gceist le 
sócmhainn, is é an caillteanas bearnúcháin ná an difríocht 
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idir an tsuim glanluacha agus luach láithreach na sreafaí 
airgid measta lascainithe ag ráta bunaidh úis éifeachtach 
na sócmhainne. Aithnítear an caillteanas bearnúcháin sa 
Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais.

I measc na sócmhainní airgeadais eile tá punann 
infheistíochtaí an CB atá á bhainistiú ag na hIontaobhaithe 
le tacaíocht ó bhainisteoirí seachtracha infheistíochta. 
Déantar an infheistíocht seo a thomhas den chéad 
uair ag luach cóir, agus is é seo an praghas idirbhirt. 
Iompraítear an infheistíocht ina dhiaidh sin ag luach cóir 
agus aithnítear na hathruithe sa luach cóir sa Ráiteas ar 
Ghníomhaíochtaí Airgeadais taobh istigh de ‘gnóthachain 
nó caillteanais ar infheistíochtaí’ sa tréimhse ina dtagann 
siad aníos. 

Déantar sócmhainní airgeadais a dhí-aithint (a) nuair 
a théann na cearta conartha chun na sreafaí airgid ón 
tsócmhainn in éag nó nuair a ghlantar iad, nó (b) nuair a 
aistrítear go substaintiúil na rioscaí agus na buntáistí ar fad 
a bhaineann le húinéireacht na sócmhainne chuig páirtí 
eile, nó (c) nuair a aistrítear rialú na sócmhainne chuig 
páirtí eile a bhfuil de chumas praiticiúil aige an tsócmhainn 
a dhíol go haontaobhach le tríú páirtí neamhghaolmhar 
gan srianta breise a chur i bhfeidhm.

(ii) Dliteanais airgeadais
Aithnítear dliteanais airgeadais bhunúsacha, lena n-áirítear 
míreanna iníoctha trádála agus míreanna iníoctha eile, ar 
a bpraghas idirbhirt ar an gcéad dul síos, ach amháin más 
rud é go bhfuil an socrú ina idirbheart airgid. Ina leithéid 
de chásanna déantar an ionstraim fiachais a thomhas ar 
luach láithreach na bhfáltas amach anseo arna lascainiú ar 
ráta úis an mhargaidh.

Rangaítear na dliteanais airgeadais mar dhliteanais reatha 
má tá íocaíocht dlite taobh istigh d’aon bhliain amháin 
nó níos lú agus má thomhaistear iad ag suim neamh-
lascainithe an airgid thirim nó na comaoine a bhfuiltear 
ag súil lena híoc. Mura rangaítear, cuirtear i láthair iad mar 
dhliteanais neamhreatha.  

Dí-aithnítear dliteanais airgeadais tráth a gcealaítear an 
dliteanas, .i. nuair a urscaoiltear an oibleagáid chonartha, 
nuair a chuirtear ar ceal í nó nuair a théann sí in éag.

(iii) Tomhas cóirluacha
Is éard atá i gceist le luach cóir ná an tsuim a bhféadtar 
sócmhainn a mhalartú ina leith, nó a bhféadtar dliteanas 
a ghlanadh, nó a bhféadtar ionstraim chothromais a 
dheonú, idir páirtithe eolacha, toilteanacha in idirbheart 
neamhthuilleamaí. Maidir le luach cóir ionstraimí airgeadais 
a thrádáiltear i margaí gníomhacha (amhail bannaí agus 
gnáthscaireanna a thrádáiltear go poiblí) agus chuirtear 
san áireamh i bpunann infheistíochta an CB, tá sé bunaithe 
ar phraghsanna luaite margaidh ar dháta an chláir 
comhardaithe.

Maidir le gnóthachain nó caillteanais a éiríonn aníos ó 
athruithe sa luach cóir trí ioncam, cuirtear i láthair iad 
sa ráiteas ar ghníomhaíochtaí airgeadais taobh istigh de 
ghnóthachain nó caillteanais ar infheistíochtaí sa tréimhse 
ina n-éiríonn siad aníos.

(k) Sócmhainní seasta agus dímheas
Ba é an Stát a sholáthar áitreabh léasachta fada an CB i 
gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus an chuid is mó dá fheistiú 
tosaigh, agus dá réir, meastar go bhfuil sé neamhphraiticiúil 
measúnú a dhéanamh ar luach an bhronntanais comhchineáil, 
is é sin úsáid an áitribh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, agus dá 
réir cuirtear an luach as an áireamh ó na ráitis airgeadais.

Feabhsuithe léasachta curtha i gcrích  
ag an CB (líne dhíreach) 15 bliana

Daingneáin, feistis agus fearas (líne dhíreach) 5 bliana

 
(l) Stoc ón Siopa Féiríní
Is éard atá i stoc an tSiopa Féiríní ná foilseacháin, catalóga, 
féiríní agus cártaí agus sonraítear é ag an gceann is ísle den 
chostas nó den ghlanluach inréidithe.  De réir an pholasaí seo, 
ní thugtar aon aitheantas do stoc a dheonaítear don CB.

(m) Ciste forbartha
Bunaíodh an Ciste Forbartha ó ghlanfháltais an díolachán in 
1999 ar iar-áitreabh an CB ar Bhóthar Shrewsbury, Baile Átha 
Cliath 4, lúide an síntiús a d’íoc Oifig na nOibreacha Poiblí in 
2000 i leith chostais feistithe tosaigh Fhoirgneamh an Túir 
Cloig i gCaisleán Bhaile Átha Cliath faoin Scéim Cy Près a 
bhí ceadaithe ag an gcúirt ar 16 Nollaig 1997. Feidhmíonn 
an Ciste Forbartha mar chiste síolchaipitil le haghaidh clár 
forbartha don CB, arna dhearbhú ag na hIontaobhaithe.

 
3. Breithiúnais chriticiúla chuntasaíochta agus 
neamhchinnteacht maidir le meastacháin

Déantar meastacháin agus breithiúnais i bpróiseas ullmhaithe 
ráiteas airgeadais an CB a mheas ar bhonn leanúnach agus 
bunaítear iad ar thaithí stairiúil agus ar fhachtóirí eile, lena 
n-áirítear ionchais maidir le rudaí a tharlóidh amach anseo a 
chreidtear atá réasúnta i bhfianaise na ndálaí uile.

Ní raibh aon mheastacháin chriticiúla cuntasaíochta san 
áireamh sna ráitis airgeadais seo.

Folaíonn breithiúnais chuntasaíochta eisiamh sócmhainní 
oidhreachta (nóta 2c) agus áitreabh léasachta (nóta 2k) ón 
gclár comhardaithe. 
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4. An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta – deontais eile

Neamhshrianta 
€

Srianta 
€

2018 
€

2017 
€

A.7 Caipiteal – Na hEalaíona agus Cultúr - 120,000 120,000 80,000

Comóradh 50 Bliain - 100,000 100,000 -

Iomlán - 220,000 220,000 80,000

5. Ioncam deonach

Neamhshrianta 
€

Srianta 
€

2018 
€

2017 
€

Tabhartais - 57,653 57,653 52,522

Urraíochtaí 122,309 75,317 197,626 322,542 

Iomlán 122,309 132,970 255,279 375,064

6a. Ioncam iomlán trádála 
Neamhshrianta 

€
Srianta 

€
2018 

€
2017 

€

Díolacháin ón Siopa Féiríní (nóta 6b) 307,529 - 307,529 327,306

Ioncam ón mbialann 42,530 - 42,530 26,680

Imeachtaí agus fruiliú seomraí 28,800 - 28,800 18,992

Táillí atáirgthe agus grianghrafadóireachta 16,225 - 16,225 20,000

Turais agus ceardlanna 8,250 - 8,250 8,685

Ioncam eile 1,100 - 1,100 1,090

404,434 - 404,434 402,753

6b. Brabús comhlán an tSiopa Féiríní - ar lean

Neamhshrianta 
€

Srianta 
€

2018 
€

2017 
€

Fáltais ó dhíolacháin siopa 307,529 - 307,529 327,306

Stoc tosaigh 61,150 - 61,150 82,482

Ceannacháin 202,171 - 202,171 163,638

263,321 - 263,321 246,120

Stoc deiridh (110,521) - (110,521) (61,150)

Costas díolachán 152,800 - 152,800 184,970

Brabús comhlán 154,729 - 154,729 142,336

% an bhrabúis chomhláin 50% 43%
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7. Ioncam infheistíochta

Sannta 
€

Neamhshrianta 
€

Srianta 
€

2018 
€

2017 
€

Ioncam ó dhíbhinní - - 23,611 23,611 20,345

Ioncam ó thaiscí 411 2,985 607 4,003 5,835

411 2,985 24,218 27,615 26,180

8. Ciste forbartha

2018 
€

2017 
€

Ioncam ó dhíbhinní – srianta 23,611 20,345

Táillí bainistithe infheistíochta (21,694) (21,058)

(Caillteanais)/gnóthachain infheistíochta – réadaithe agus neamhréadaithe (101,500) 99,891

(99,582) 99,178

Toradh ar infheistíochtaí

Ús ar thaiscí 411 630

Glanghluaiseacht i gcistí (99,171) 99,808

Iarmhéid amhail ag tús na bliana 1,693,669 1,593,861

Iarmhéid ag deireadh na bliana 1,594,498 1,693,669
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9. Anailís ar ghníomhaíochtaí carthanacha

Neamhshrianta 
cistí 

€

Srianta 
€

2018 
€

2017 
€

Costais foirne 1,371,691 114,558 1,486,249 1,359,535

Rialachas 147,248 315 147,563 147,551

Costais tacaíochta (féach nóta 11) 239,427 - 239,427 249,792

Dímheas 14,834 248,895 263,729 208,496

Caomhantas 25,710 10,978 36,688 62,413

Taispeántais 44,712 20,000 64,712 54,946

Leabharlann Thagartha 21,291 - 21,291 20,455

Oideachas 49,425 2,500 51,925 71,562

Grianghrafadóireacht - - - 14,043

Digiteach 4,915 - 4,915 5,053

Foilseacháin - - - 20,061

Córais, fóin agus stáiseanóireacht 36,053 - 36,053 38,026

Fógraíocht agus Caidreamh Poiblí 95,029 20,000 115,029 97,314

Cothabháil maoine agus árachas 113,654 - 113,654 104,059

Saoráidí agus eile 20,496 - 20,496 14,684

Taisteal agus cothú 20,062 - 20,062 17,311

Comhairleacht agus síntiúis 27,433 60,000 87,433 27,641

Oiliúint foirne agus costais nach mbaineann le pá 23,178 - 23,178 13,673

2,255,158 477,246 2,732,404 2,526,615
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10. Costais tiomsaithe airgid

Neamhshrianta 
cistí 

€

Srianta 
€

31 December 
2018 

€

31 December 
2017 

€

Costais foirne 295,487 - 295,487 258,048

Rialachas 7,766 - 7,766 7,766

Costais tacaíochta (féach nóta 11) 49,549 - 49,549 44,494

Dímheas - - - -

Táillí bainistithe infheistíochta - 21,694 21,694 21,058

Costas na nDíolachán ón Siopa Féiríní 152,799 - 152,799 184,970

Imeachtaí 4,231 - 4,231 3,607

Cairde 20,661 - 20,661 25,461

Costais reáchtála an tSiopa 15,516 - 15,516 26,522

Cothabháil maoine agus árachas 7,609 - 7,609 19,029

Córais, fóin agus stáiseanóireacht 6,307 - 6,307 12,865

Saoráidí agus eile 15,366 - 15,366 1,209

575,291 21,694 596,985 610,787
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11. Anailís ar chostais tacaíochta de réir feidhme
Folaíonn costais tacaíochta costais chúloifige, airgeadais, pearsanra, párolla agus rialachais.  
Leithdháileadh na costais idir gníomhaíochtaí carthanacha agus an costas tiomsaithe airgid, 
nuair is féidir. Leithdháiltear na costais tacaíochta de bhun tagairt do shraith scálaí tomhais, 
amhail líon na bhfostaithe, an t-achar ina throithe cearnacha &rl.

Gníomhaíochtaí 
carthanacha

Gníomhaíochtaí 
tiomsaithe 

airgid

Iomlán

Costais tacaíochta 2018

Rialachas  147,563 7,766 155,329

 
Airgeadas  59,488 25,495 80,983

Teicneolaíocht faisnéise 44,163 11,041 55,204

Acmhainní daonna 100,322 11,147 111,469

Seirbhísí oifige 35,454 1,866 37,320

239,427 49,549 288,976

 
Costais tacaíochta 2017

Rialachas  147,551 7,766 155,317

Airgeadas  58,556 25,095 83,651

Teicneolaíocht faisnéise 47,288 11,822 59,110

Acmhainní daonna 104,976 5,525 110,501

Seirbhísí oifige 38,972 2,051 41,023

249,792 44,494 294,286

2018 
€

2017 
€

Folaíonn costais rialachais

Costais foirne 103,106 89,445

Luach saothair na n-iniúchóirí 27,500 27,552

Iniúchadh inmheánach 6,687 12,900

Dlí 433 14,077
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12. Eolas eile 
2018 

€
2017 

€

Sonraítear an glanioncam don bhliain tar éis na míreanna seo a leanas a mhuirearú/ 
(a chur do shochar):

Dímheas 263,729 208,495

Iniúchadh ar ráitis airgeadais an CB 27,500 27,552

Ús infhaighte (4,003) (5,835)

13. Anailís ar an gcostas párolla

2018 
€

2017 
€

Tuarastail agus pá 1,870,258 1,664,106

Costais leasa shóisialta 185,626 163,338

Costais phinsin 150,211 143,980

Cnapshuimeanna 36,496 69,525

2,242,591 2,040,949

Gníomhaíochtaí carthanacha 1,486,249 1,359,536

Costais tiomsaithe airgid 295,487 258,048

Seirbhísí Tacaíochta 207,537 189,940

Rialachas 103,106 89,445

Pinsin 150,211 143,980

2,242,591 2,040,949

Folaíonn an anailís thuas na poist a mhaoinítear ó chistí an CB féin. 
 
Ba iad seo a leanas an meán-líon foirne a fostaíodh (lánaimseartha agus coibhéisí),  
agus anailís déanta orthu de réir feidhme, sa CB don bhliain:

2018 
Uimhir

2017 
Uimhir

Oibríochtaí 16 14

Bailiúcháin 13 11

Bainistíocht 4 3

Oideachas 3 3

Digiteach 3 3

Airgeadas 1 1

Forbairt 1 1

41 36

Ní bhfuair na hiontaobhaithe aon luach saothair.  Ba ionann iomlán chostais na  
nIontaobhaithe agus €nialas (2017: €247).  Íocadh costais le hIontaobhaí amháin in 2017.
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2018 
€

2017 
€

Ba ionann líon na bhfostaithe ard-íocaíochta agus:

Banda na ndíolaíochtaí incháinithe:

€70,000 - €79,999 2 2

€80,000 - €89,999 1 1

€90,000 - €99,999 - 1

€100,000 - €100,999 1 -

Cuimsíonn príomhphearsanra bainistíochta an CB an Fhoireann Feidhmiúcháin agus ba ionann  
a leasanna d’fhostaithe (ÁSPC an fhostaí san áireamh) agus €365,491 (€295,945 in 2017). 

14. Sóchmhainní seasta inláimhsithe Léasacht 
€

Daingneáin, 
feistis agus 

trealamh 
€

Iomlán 
€

Costas nó luacháil feistis agus

Amhail an 31 Nollaig 2017 1,991,428 trealamh

Breiseanna - 330,531 330,531

Díscríobh - (706,057) (706,057)

Amhail an 31 Nollaig 2018 1,991,428 1,621,968 3,613,396

Dímheas carntha

Amhail an 31 Nollaig 2017 1,327,616 1,796,484 3,124,100

Muirear don bhliain 132,762 130,967 263,729

Díscríobh - (706,057) (706,057)

Amhail an 31 Nollaig 2018 1,460,378 1,221,394 2,681,772

Net book amount

Amhail an 31 Nollaig 2018 531,050 400,574 931,624

Amhail an 31 Nollaig 2017 663,812 201,010 864,822
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15. Infheistíochtaí 2018 
€

2017 
€

Bannaí 379,027 388,964

Gnáthscaireanna 685,189 734,602

Airgead Tirim 249,902 171,555

Ciste dearbhthoraidh 129,348 247,927

1,443,466 1,543,048

Cuntas taisce bainc 1,717,718 1,629,480

Duaisbhannaí 250,000 250,000

3,411,184 3,422,528

2018 
€

2017 
€

Réiteach gluaiseachtaí in infheistíochtaí le linn na bliana

Luach cóir sócmhainní infheistíochta ag tús na bliana 1,543,048 1,443,870

Ioncam saothraithe 23,611 20,345

Costais bhainistíochta (21,694) (21,058)

Glanghnóthachan réadaithe ar athluacháil agus diúscairt sócmhainní infheistíochta 10,958 86,539

(Glanchaillteanas)/glanghnóthachan neamhréadaithe ar athluacháil agus diúscairt 
sócmhainní infheistíochta

(125,782) 49,397

Gnóthachan/(caillteanas) mar gheall ar ghluaiseachtaí airgeadra eachtraigh 13,325 (36,045)

Luach cóir sócmhainní infheistíochta ag deireadh na bliana 1,443,466 1,543,048

Rangaítear na taiscí bainc thuas mar infheistíochtaí toisc nach bhfuil siad mar chuid  
de chaipiteal oibre an CB agus tá siad á gcoinneáil don fhadtréimhse.

 

16. Stoc ón Siopa Féiríní 2018 
€

2017 
€

Earraí le hathdhíol 110,521 61,152

Is é luach an stoic léirithe thuas an ceann is ísle den chostas nó den ghlanluach inréadaithe, 
lúide foráil stoic €2,846 (2017: €37,985).  Foráiltear an stoc ar bhonn aoise – déantar foráil 
50% do stoc ó 2–4 bliana d’aois agus foráil iomlán do stoc 4 bliana agus níos sine.

 

17. Réamhíocaíochtaí 2018 
€

2017 
€

Réamhíocaíochtaí 65,099 52,782

Tagann gach suim atá san áireamh sna réamhíocaíochtaí chun a bheith dlite taobh istigh de bhliain amháin.
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18. Creidiúnaithe 2018 
€

2017 
€

Creidiúnaithe trádála 51,293 41,327

Fabhruithe 58,799 72,353

Creidiúnaithe eile 202,687 161,048

Ioncam iarchurtha 69,730 58,340

Iomlán 382,509 333,068

Tá creidiúnaithe trádála agus creidiúnaithe eile iníoctha ag dátaí éagsúla sna  
chéad trí mhí eile, de réir ghnáth-théarmaí creidmheasa na soláthraithe.

19. Cistí srianta 2018 
€

2017 
€

Deontais caipitil gan amúchadh 1,717,520 1,664,428

Tabhartais eile 232,967 234,729

1,950,487 1,899,157

Réiteach sreafa glanairgid chuig  
gluaiseachtaí in iarmhéideanna bainc

Amhail an 
31 Nollaig 2017 

€

Sreabhadh 
airgid 

€

Amhail an 
31 Nollaig 2018 

€

Cuntas bainc taisce – srianta 237,297 77,640 314,937

Cuntas bainc taisce – neamhshrianta 1,392,183 10,600 1,402,783

Cuntais bhainc 992,370 (46,475) 945,895

2,621,850 41,765 2,663,615
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21. Sonraí maidir leis an scéim pinsin
Scéim Aoisliúntais Foirne Leabharlann Chester Beatty, 
1995, agus Scéim Pinsin Ranníocaíochta Céilí agus Leanaí 
Leabharlann Chester Beatty, 1995
Tá an scéime Foirne agus an scéim do Chéilí agus Leanaí araon 
á riar agus á maoiniú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta (RCOG) thar ceann an Chester Beatty. Creideann 
na nIontaobhaithe nach gcomhlíonann an scéim an sainmhíniú 
ar scéim le sochar sainithe de réir FRS 102, ar an ábhar nach 
bhfuil an CB nochta don riosca achtúireach ná infheistíochta.  
Ina theannta sin, creideann na hIontaobhaithe go bhfeidhmíonn 
an CB mar ghníomhaire i bhfeidhmiú na scéime agus níl 
ionchur airgid aici don scéim.  Déantar meastachán bliantúil 
roimh ré ar chnapshuimeanna agus pinsin atá á n-íoc i gcás 
scoir ar feitheamh atá dlite le tarlú sa bhliain romhainn.  Déantar 
na ríomhanna i gcomhairle leis an RCOG agus cuirtear ar 
aghaidh iad le cur san áireamh i bpróiseas buiséid bliantúil 
an RCOG, agus déileáiltear leo mar chuid den leithdháileadh 
bliantúil maoinithe ón RCOG chuig an CB.

Sa chás nach dtugann an buiséad cuntas dóthanach i leith 
scor gan choinne, dhéileálfaí leis an tsuim seo i leithdháileadh 
ina dhiaidh sin. Is eagraíocht cheadaithe í an CB faoi Alt 4 
den Acht Aoisliúntas agus Pinsean, 1963, ina bhforáiltear 
d’aistriú fostaithe agus seirbhís inphinsin idir scéimeanna 
de chuid líonra na Státseirbhíse.  I gcás fostaithe, mar sin, a 
tháinig chun oibre leis an CB go déanach ina ngairm bheatha 
inphinsin, aistríonn an dualgas gníomhú mar ghníomhaire i riar 
a bpinsin agus a gcnapshuime scoir, aistríonn sé chuig an CB 
ó eagraíocht cheadaithe eile ag an tráth a thagann siad chun 
oibre leis an CB.  Ó tharla go bhfuil freagracht deiridh ag an 
Stát, de bhun na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 
as riar agus maoiniú an dliteanais seo, níl sé seo ina chúis le 
haon dliteanas a aithint i leabhair na Leabharlainne sa chás go 
dtarlaíonn a leithéid d’aistrithe, ar an ábhar gurb ar an roinn 
rialtais chuí atá an dliteanas.

Maidir leis an dliteanas i ndáil le leasanna pinsin iníoctha le 
fostaithe ar baill iad de Scéim Aoisliúntais Foirne Leabharlann 
Chester Beatty, 1995, agus den Scéim Pinsin Ranníocaíochta 
Céilí agus Leanaí na Leabharlainne, 1995, comhlíonfaidh 
an RCOG an dliteanas sin ina iomláine. Níl an CB nochta 
don riosca achtúireach a thagann aníos sna scéim Foirne, 
ná i scéim na gCéilí agus na Leanaí, agus ó thaobh na 
Leabharlainne de, is scéimeanna ranníocaíochta sainithe, go 
bunúsach, iad na scéimeanna Foirne agus na gCéile agus na 
Leanaí.

Maidir le ranníocaíochtaí ó fhostaithe, a asbhaintear tríd an 
bpárolla ó bhaill den scéim i ndáil le scéim na gCéilí agus na 
Leanaí, coinnítear iad i gciste Cláir Comhardaithe atá dlite 
agus iníoctha don RCOG.

Déileáiltear le maoiniú barrachais nó easnaimh den 
iarmhéid mar chuid den ioncam deontais atá san áireamh in 
ioncam tuilte ó ghníomhaíochtaí carthanacha sa Ráiteas ar 
Ghníomhaíochtaí Airgeadais. 

22. Sócmhainní oidhreachta
Mar atá luaite i nóta 2(c), níl sócmhainní oidhreachta san 
áireamh sna ráitis airgeadais ar an ábhar gur sócmhainn atá 
inti nach bhféadtar luach a chur uirthi ar bhealach a bheadh 
fiúntach do léitheoirí na ráiteas airgeadais. Tá tuilleadh eolais 
leagtha amach thíos i ndáil le cineál an Bhailiúcháin agus an 
chaoi a ndéantar bainistiú air.

(a) Cineál agus méid an Bhailiúcháin
Tá cur síos déanta ar Bhailiúchán an CB mar an mbailiúchán 
is áille lámhscríbhinní, leabhair uathúla, mionphictiúir agus 
earraí maisithe eile arna mbailiú ag bailitheoir príobháideach 
sa fichiú haois. Tá samplaí ionadaíocha ann d’oidhreacht 
ealaíonta an domhain ó thart ar 2,700BC go dtí an céad seo.  
Inniu tá an Bailiúchán faoi úinéireacht Iontaobhais ar leo agus 
a fheidhmíonn an CB mar iarsmalann chun leasa an phobail, 
agus tá cead saor isteach chuig an CB.  

I measc na dtaiscí Iartharacha, tá cuid de na foinsí is luaithe 
paipíre den bhíobla, agus roinn téacsanna tábhachtacha 
Mainicésaíochta.  Is éard atá sna Paipírí Bíobalta, de chuid 
na dara haoise go dtí an cheathrú haois AD, ná na cóipeanna 
aitheanta is luaithe de na ceithre Shoiscéal chanónta, 
Gníomhartha na nAspal, Litreacha Naomh Pól, agus an 
Apacailipsis, chomh maith le blúiríní éagsúla fíorluath den 
Sean-Tiomna. Leis na lámhscríbhinní Airméanacha agus 
lámhscríbhinní de chuid Iarthar na hEorpa ón thréimhse 
Mheánaoiseach agus ó thréimhse na hAthbheochana agus ó 
thréimhsí níos comhaimseartha, agus leis na Sean-Phriontaí 
Máistir, leabhair agus ceangail uathúla luatha agus áille, is 
ionann é agus achoimre den scoth ar na healaíona agus ar an 
táirgeadh lámhscríbhinní agus priontaí ó mhórán cultúr agus 
tréimhsí den domhain.

Is éard atá sna Bailiúcháin Ioslamacha ná lámhscríbhinní agus 
pictiúir agus callagrafaíochtaí aon leathanaigh. Folaíonn sé 
seo os cionn 260 Córán iomlána agus bhearnacha, ón ochtú 
haois go dtí an naoú haois déag, agus folaíonn sé saothair 
challagrafaithe agus dhathmhaisitheoirí ceannais an domhain 
Ioslamaigh.

Folaíonn Bailiúcháin Oirthear na hÁise sraith álainn d’albaim 
agus scrollaí ón tSín, an bailiúchán is mó taobh amuigh den 
tSín de leabhair séada ón gCúirt Impiriúil, agus bailiúchán mór 
de theicstílí agus saothair ealaíne mhaisithe. Tá mórán scrollaí 
iontacha péinteáilte sna bailiúcháin Sheapánacha ón séú haois 
déag go dtí an t-ochtú haois déag, priontaí bloc adhmaid le 
Hiroshige and Hokusai agus tuilleadh eile nach iad, chomh 
maith le hearraí ealaíne maisithe.

Cé go bhfuil catalógú iomlán déanta ar an mBailiúchán, 
féadtar é a thomhais ar roinnt bealaí, ar an ábhar nach mbíonn 
freagraí deifnídeacha ann ar an gcaoi a ndéantar sainmhíniú ar 
mhír ar leith; mar shampla féadfaidh sé go bhfuil roinnt scrollaí 
ar leithligh san áireamh i scrolla péinteáilte Seapánach.

Féadtar tuilleadh cur síos níos sonraithe a fháil ar an 
mBailiúchán de réir réimse, in éineacht le híomhánna, ar www.
chesterbeatty.ie
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(b) Bainistíocht sócmhainní oidhreachta

Sealbhuithe
Tá an CB ag leanúint le hábhar a shealbhú, chun bailiúcháin 
na CB a fheabhsú, de réir na dtéamaí áirithe bailiúcháin 
a bhunaigh Sir Alfred Chester Beatty. Ní fhaigheann an 
CB deontas sealbhuithe, agus is gnách gurb ó fhoinse 
sheachtrach a mhaoiníonn sé na cistí le haghaidh ceannachán.  
Leagtar amach i bPolasaí Sealbhaithe na Leabharlainne 
na prionsabail a chuireann an CB san áireamh nuair a 
shealbhaíonn sé earraí dá bhailiúcháin, bíodh sé ina 
thabhartas, ceannachán, nó iasacht.

Is é cuspóir an pholasaí bailiúcháin ná Bailiúchán an Chester 
Beatty a chomhlánú, a mhéadú agus a shaibhriú. Féachfaidh 
an CB chuige i gcónaí go mbeifí comhlíontach leis an 
reachtaíocht ar Oidhreacht Chultúrtha Éireannach. Ní chuirfidh 
an CB ach saothair san áireamh lena shealbhú a bhféadtar a 
dteideal dlíthiúil a bhunú go cinnte.

Caomhnú
Is príomhfhócas agus príomhfhreagracht don CB é na 
Bailiúcháin a chaomhnú do na glúnta reatha agus na glúnta 
le teacht.  Tá a gcaomhnú, a léiriú agus a léirmhíniú lárnach i 
ngach gné d’oibriúcháin na Leabharlainne agus de rochtain 
lucht spéise, idir rochtain ar an láthair agus rochtain ar líne. 
Tá Rannóg Caomhantais thiomanta ag an CB a dhéanann 
speisialú i gcaomhantas leabhar agus páipéir. Tá na 
caomhnóirí páirteach i ngach gné den chaomhnú chun an 
Bailiúchán a chosaint le linn láimhseála, iompar, stóráil, agus 
nuair atá sé ar taispeáint. Oibríonn na Caomhnóirí chun na 
hearraí sa Bhailiúchán a dhaingniú agus a dheisiú; agus na 
cóireálacha uile faoi rialú ag polasaí idirghabhála íosta le 
cinntiú go gcoinnítear sláine stairiúil na n-earraí. Mar gheall 
ar an réimse leathan ábhair sa Bhailiúchán, féadtar dul i 
gcomhairle caomhnóirí speisialaithe chun ábhair áirithe a 
chóireáil, amhail teicstílí agus earraí ceirmeacha. Déantar an 
obair uile de réir cód dian gairmiúil iompair. Féadtar tuilleadh 
eolais a fháil sa Straitéis um Chúram agus Caomhantas an 
Bhailiúcháin.

Bainistíocht
Tá sé ar cheann de phríomhchuspóirí straitéiseacha na 
Leabharlainne rochtain ar an mBailiúchán a fheabhsú, idir 
rochtain fhisiciúil agus dhigiteach. Féadtar tuilleadh eolais a 
fháil sa Ráiteas Straitéise 2016–2020.

Baineann an CB úsáid as córas bainistithe bailiúchán 
(Adlib) chun catalógú a dhéanamh ar an mBailiúchán agus 
chun bainistiú a dhéanamh ar shealbhuithe, láithreacha, 
taispeántais, agus iasachtaí.  Tá an córas seo á choinneáil ag 
an gCláraitheoir i gcomhar leis na Coimeádaithe. Leanann an 
CB den bhunachar a fheabhsú agus an fhaisnéis i leith gach 
sócmhainn a mhéadú.

Diúscairt
Tá srian ar na hIontaobhaithe faoi théarmaí Uacht Sir 
Chester Beatty ábhar sna Bailiúcháin a dhiúscairt. Coinnítear 
Bailiúcháin na Leabharlainne ar iontaoibh agus ní dhéanfaidh 
na hIontaobhaithe machnamh ar dhíshealbhú a dhéanamh ar 
aon earra ó na Bailiúcháin ach amháin i gcúinsí eisceachtúla. 
Cumhdaíonn an Polasaí Diúscartha na cúinsí ina bhféadfaidh 
sé go ndéanfaidh na hIontaobhaithe díshealbhú agus na 
nósanna imeachta le leanúint.

Sócmhainní oidhreachta
Seo a leanas na sealbhuithe don Bhailiúchán don bhliain 
reatha agus do na ceithre bliana roimhe: 

Ceannaithe
€

Deonaithe
€

Iomlán
€

Bliain

2018 - - -

2017 - - -

2016 - - -

2015 1,600 - 1,600

2014 14,478 - 14,478

23. Faomhadh na ráiteas airgeadais
Cheadaigh na hIontaobhaithe agus an Stiúrthóir/
Leabharlannaí na ráitis airgeadais an 12 Meitheamh 2019.
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“Tá Alfred Chester Beatty, an t-aon 
saoránach oinigh de chuid na hÉireann, 
adhlactha. Tá na paidreacha deireanacha 
á rá anois don fhear uasal a dtugtar 
Prionsa na mBronntóirí air....an fear uasal 
a thug an oiread sin d’Éirinn, is leis an 
náisiún anois é.” 

Seán Duignan
Tuairisc de chuid RTÉ ar shochraid stáit Chester Beatty
An 29 Eanáir 1968
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