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Réamhrá
Reáchtáladh taispeántas Bronntanas Saoil sa
Chester Beatty in 2018/2019 inar cuireadh roinnt de
bhuaicphointí an Bhailiúcháin bhuain ar taispeáint,
agus mheabhraigh sé don phobal i gcoitinne agus
do líon mór cuairteoirí ó thar lear an Bailiúchán
fíor-álainn, a bhfuil cáil idirnáisiúnta air, a bhronn
Chester Beatty ar mhuintir na hÉireann. Thug
beagnach 100,000 duine cuairt ar an taispeántas.
Mar sin féin, sáraíodh an líon cuairteoirí sin leis
an taispeántas Scéalta Búdaíocha ón Téalainn,
sár-thaispeántas ó bhailiúcháin an Chester Beatty
féin, agus thug breis is 140,000 duine cuairt ar an
taispeántas i rith tréimhse sé mhí.
Arís eile, meabhraíonn na ﬁgiúirí sin dúinn an spéis
ollmhór a chuireann an pobal i dtaispeántais
speisialta ar théamaí nach mbaineann le
sibhialtacht an Iarthair, atá ullmhaithe agus curtha
i láthair ar bhealach cúramach céillí, agus a bhfuil
clár poiblí dinimiciúil d’imeachtaí tacaíochta ag
gabháil leo.
Cuireadh an taisclann dhigiteach ar bun ag
deireadh na bliana 2018, agus tháinig fás ar ábhar
na taisclainne in 2019 nuair a cuireadh thart ar
26,000 íomhá nua leis. Seoladh aip mhóibíleach
nua an Chester Beatty le teicneolaíocht iBeacon do
chuairteoirí chun na ngailearaithe, agus tá turais 3T
le fáil anois dóibh siúd a dhéanann rochtain ar na
taispeántais ar bhealach fíorúil.

Sa tuarascáil seo, tugtar níos mó sonraí ar éachtaí
an mhúsaeim le linn na bliana, agus iad rangaithe
de réir na dtosaíochtaí straitéiseacha atá leagtha
amach i bPlean Straitéiseach reatha an Chester
Beatty.
Tá aird níos mó á tabhairt ag na meáin ar
Bhailiúcháin agus ar chláir an mhúsaeim agus tá
ardú tagtha ar an líon cuairteoirí ó Éirinn agus ó thar
lear, ar líne agus ar an láthair araon, rud a fhágann
gur dúshlán mór do na hIontaobhaithe agus don
Fheidhmeannas é an easpa acmhainní airgeadais
agus acmhainní tábhachtacha gairmiúla. In ainneoin
na ndeacrachtaí sin, tá pleananna uaillmhianacha
againn an músaem a fhorbairt agus cur leis. Tá na
pleananna sin ina gcuid de na haidhmeanna
forbartha cultúrtha níos forleithne atá leagtha amach
sa Phlean Forbartha Náisiúnta.
Mar ‘bhláth i bpoll cnaipe an Rialtais’ an cur síos a
rinne an Dr R.J. Hayes, an chéad stiúrthóir ar an
músaem, ar an Chester Beatty. Is léiriú é sin ar an
ómós a chuirtear i láthair go bródúil, agus is cinnte
gur lean an méadú ar cháil an mhúsaeim agus ar an
tóir a bhí air in 2019, mar thug an líon is airde daoine
riamh cuairt air. Bhí na cuairteoirí an-sásta ar fad,
agus bheadh Chester Beatty féin an-sásta go deo
leis sin. Cuirimid béim sa tuarascáil bhliantúil seo
ar a bhfuil bainte amach ag foireann dhíograiseach
an mhúsaeim agus léirímid cuid de na dúshláin a
bheidh os ár gcomhair sna blianta amach romhainn.

Catherine Day
Cathaoirleach

Chester Beatty

Fionnuala Croke
Stiúrthóir
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CBL J 2788.

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 oiriúnaí 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

Ag féachaint trí ghloine formhéadúcháin ar lámhscríbhinn Peirsis.
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CBL Thi 1344 (sonraí).

Fís

CBL Thi 1344 (sonraí)

Chester Beatty

Beidh iomrá in Éirinn agus ar fud an
domhain ar an Chester Beatty mar
phríomhionad na hÉireann maidir le
tuiscint ar chultúir an domhain, áit a
gcuirtear eolas agus caidreamh chun
cinn trí na Bhailiúcháin, tríd an
saineolas agus trí chomhshaothair.

CBL Thi 1344 (sonraí).
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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 airgeadais de agus
éifeachtach ó thaobh costais de
5. Baill foirne a mhealladh, a choinneáil agus a fhorbairt

Chester Beatty

A team from the University of Hamburg using multi-spectral
imaging on Chester Beatty manuscripts.
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Foireann ó Ollscoil Hamburg ag baint úsáide as íomháú speictrim iomadúil ar lámhscríbhinní Chester Beatty.
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Rinneadh
den Bhailiúchán a dhigitiú
agus a chur ar fáil saor in
aisce ar líne (agus ag fás!)
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Rinneadh
rannpháirtí ag imeachtaí poiblí
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Chuaigh
cuairteoir chuig taispeántais
speisialta

371,384

Thug
cuairteoir chuig an
músaem (taifead nua!)
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Thug oibrithe deonacha
uair dúinn

1,100

66

léacht, caint agus turas
tugtha ag an bhfoireann
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Tugadh
theanga isteach ar Aip Treorach
Músaem Chester Beatty

99%

Mheas
de na cuairteoirí go raibh a
gcuairt ‘Iontach’ nó ‘Maith’

12

Bhí ionadaíocht ag
náisiúntacht i measc ár 45
foireann

Chester Beatty
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Na Bailiúcháin a chaomhnú, a bhainistiú
agus a fhorbairt
An Bailiúchán a Chaomhnú
Tá ról ríthábhachtach ar fad ag an bhFoireann
Caomhaontais chun an Bailiúchán a chosaint; ní
mór measúnú a dhéanamh sa stiúideo
caomhantais ar gach aon mhír a chuirtear ar
taispeáint, a dhigitítear, a thugtar ar iasacht, nó a
ndéantar taighde air. Anuas ar chlár an
mhúsaeim féin de thaispeántais shealadacha
agus d’uainíocht ar ábhar buan an ghailearaí,
tháinig méadú ar thairiscintí digiteacha ar líne in
2019 go dtí 14% de na Bailiúcháin iomlána agus
tháinig méadú ar an líon iarratas ó institiúidí ar fud
an domhain chun ábhair a fháil ar iasacht, agus
d’fhéach 92 taighdeoir ar bhreis is 900 mír sna
Bailiúcháin.
Ina theannta sin, rinne an Fhoireann Caomhantais
maoirsiú ar fhoireann triúr eolaithe ó Lárionad an
Léinn ar Chultúir Iarscríbhinne in Ollscoil
Hamburg a chaith coicís linn ag déanamh íomháú
ilspeictreach (MSI) agus anailís ﬂuaraiseachta
x-ghathach (XRF) ar chuid d’iarscríbhinní uathúla
an Chester Beatty ó Medinet Madi. An aidhm atá
le MSI is ea feabhas mór a chur ar sholéiteacht
téacs atá doiléir nó a bhfuil damáiste déanta dó.
Úsáidfear XRF chun comhdhéanamh an dúigh a
shainaithint, agus cuirfear na torthaí le bunachar
sonraí de dhúigh Choptacha atá á chur le chéile
ag an bhfoireann. Cabhróidh sé sin leis an taighde
eolaíoch leanúnach atá á dhéanamh ar Choidéacs
Synaxeis na Mainicéasaíoch.

Iasacht ón Staatliche Museen zu Berlin don taispeántas i
bhfócas The Mystery of Mani (An Mistéir na Mani) (Íomhá ©
Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Asiatische Kunst /
Jürgen Liepe).

Caomhnóir ag obair ar
lámhscríbhinn duilleog.

Taighde ar an mBailiúchán
Tugtar spreagadh do bhaill foirne taighde a
dhéanamh mar chuid lárnach dá ról. Bliain
an-ghnóthach ó thaobh na bhfoilseachán de ab
ea 2019, agus d’fhoilsigh an fhoireann naoi gcinn
de chaibidlí agus d’ailt le linn na bliana. Chuir baill
foirne ó eagraíochtaí éagsúla 39 léacht, páipéar
comhdhála agus ceardlann eile i láthair freisin.
Bhí an Chester Beatty an-sásta roinnt
siompóisiamaí taighde a óstáil, lena n-áirítear an
Manaicéachas san Éigipt: Leabharlann Medinet
Madi tar éis 90 bliain agus an Cúigiú Cruinniú
maidir le Coimeádaíocht agus Caomhaontas
Paipíre.
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Earraí Breise don Bhailiúchán
Faigheann an Chester Beatty earraí dá bhailiúcháin
de réir polasaí dian fáltas. Mar sin, cé gurb annamh a
chuirtear earraí breise leis na bailiúcháin, tá áthas ar an
Chester Beatty a fhógairt go bhfuarthas aon earra
amháin in 2019 le cur leis an gcartlann. Sceitse le peann
luaidhe de Chester Beatty le Muriel Brandt, ealaíontóir
Éireannach (1909-1981), atá ann agus ba é deontóir
príobháideach a bhronn an sceitse ar an Chester Beatty.
Tá trí sceitse eile le Brandt sa Bhailiúchán cheana féin.

Eastát Muriel Brandt, IVARO Baile Átha Cliath, 2020

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.

Caomhnóir ag athcheangal an
Ruzbihan Qur’an (CBL Is 1558).

Chester Beatty
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Cur leis an teacht atá ar na Bailiúcháin do réimse
leathan éagsúil de lucht spéise
Caidreamh Digiteach
Sheol an músaem Treoir Mhúsaeim an Chester
Beatty in 2019. Tá an aip mhóibíleach nua le fáil
ar fhóin iOS (Apple) agus ar fhóin Android
araon, agus tá ábhar fairsing ann do chuairteoirí
a thagann chuig an músaem féin agus do
chuairteoirí fíorúla araon. Cuimsítear le
buaicphointí na haipe closturais i dteangacha
éagsúla (Béarla, Gaeilge, Gearmáinis, Fraincis,
Spáinnis agus Iodáilis), músaem fíorúil 3T agus
turais ar thaispeántais speisialta ar féidir cuairt
fhíorúil a thabhairt orthu, scannán ina dtugtar
tús eolais ar an Chester Beatty, agus liosta
d’imeachtaí agus de ghníomhaíochtaí reatha an
mhúsaeim. I measc bhuaicphointí teicniúla na
hacmhainne nua seo, cuimsítear suiteáil
iBeacons i spásanna an mhúsaeim agus an
ghailearaí chun fógraí bunaithe ar shuíomh a
chur ar fáil do na cuairteoirí ﬁsiciúla sin a bhfuil
an aip in úsáid acu do chlosturais agus iad ag dul
timpeall sna gailearaithe.
Chuir an Rannóg Dhigiteach tús freisin le digitiú
3T inmheánach a dhéanamh ar spásanna an
mhúsaeim. Mar thoradh ar an obair seo, beidh
turais fhíorúla 3T ar fáil de gach taispeántas
speisialta agus de gach spás sa mhúsaem agus
sa ghailearaí atá le fáil san aip mhóibíleach agus
ar an láithreán gréasáin.

Griangraifadóir Jon Riordan sa stiúideo fótagrafach.
Chester Beatty

13

Anuas ar fhorbairt inneachar nua 3T, thosaigh an
Rannóg Dhigiteach ar threalamh a cheannach
chun tacú le giniúint inmheánach inneachair físe
gairmiúla, rud a thacóidh lenár n-acmhainní ar líne
agus lenár ngníomhaíochtaí leanúnacha
margaíochta agus cumarsáide. Tá oiliúint ar siúl
leis na huirlisí nua sin, agus cuirfear tús le
hinneachar físe ar ardchaighdeán a ghiniúint in
2020.
Ó seoladh na Bailiúcháin Dhigiteacha ar Líne in
2018, tá an Chester Beatty ag leanúint
d’inneachar nua a chur le taisclann na mbailiúchán
digiteach. Cuireadh breis is 700 earra digiteach
nua leis na bailiúcháin in 2019, agus cuimsítear
leo sin beagnach 26,000 íomhá. Faoi dheireadh
na bliana, bhí thart ar 14% den Bhailiúchán
foriomlán ar fáil ar líne i dtionscadal faoina
ndéanfar, ar deireadh, iomlán Bhailiúchán an
Chester Beatty a dhigitiú.
Caidreamh leis na Bailiúcháin
Toisc nach féidir leis an Chester Beatty ach tuairim
is 2-3% de na Bailiúcháin a chur ar taispeáint ag
an am céanna sna gailearaithebuana, is iontach
an deis atá ann don mhúsaem leas a bhaint as
a chuid acmhainní nach bhfacthas go dtí seo le
haghaidh taispeántais speisialta spéisiúla.

Bronntanas Saoil: Tháinig deireadh leis an
taispeántas Taiscí ó Bhailiúchán Chester Beatty
(an 19 Deireadh Fómhair 2018 – an 28 Aibreán
2019) ag deireadh mhí Aibreáin, agus tugadh le
chéile ann na hearraí ab fhearr agus ab áille ó
Bhailiúchán uathúil Beatty. Tá clú domhanda ar
gach ceann de na taiscí a roghnaíodh: 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 luath sna 1300idí).
Saintréith de bhailiúcháin Beatty is ea an
caighdeán agus tá gach ceann de na hearraí
atá ar taispeáint ina earra den áilleacht is fearr a
cruthaíodh do rialtóirí ba chumhachtaí na staire,
idir ﬁlíocht 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 beagnach 100,000
duine cuairt ar an taispeántas faoin am ar tháinig
deireadh leis.
Cuireann an Chester Beatty le rannpháirtíocht a
Bhailiúchán trí shaothair a thabhairt ar iasacht
d’institiúidí ar fud an domhain. In 2019, cheadaigh
an Bord Iontaobhaithe tabhairt ar iasacht 35 saothar
do sheacht gcinn de mhúsaeim eile lena n-áirítear
Músaem na Breataine agus Louvre Abú Daibí.

CBL Is 1431 (sonra).

Chester Beatty
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Tugann paistí ó phobal na Téalainne réamhamharc ar an
taispeántas Thai Buddhist Tales: Stories along the Path
to Enlightenment. (Finscéalaíocht Búdaíocha TéalainnisScéalta ag súil ar an cosán go dtí léargas).

Bhí ríméad ar an músaem ábhar digitithe nua a
chur ar fáil taobh leis an taispeántas agus deis a
thabhairt do dhaoine turas fíorúil a dhéanamh ar
an ngailearaí. Thug breis is 140,000 duine cuairt
ar an taispeántas.
Chuir an músaem taispeántas saindírithe eile
ar siúl i gceann dá ngailearaithe buana. In
1929, thángthas san Éigipt ar sheacht gcinn
de lámhscríbhinní a cóipeáladh sa cheathrú
haois, ina raibh scrioptúir de chuid na
Mainicéasaíoch, an tseict eiriciúil luathChríostaí ba rathúla, ar dódh a gcuid
scríbhinní ina dhiaidh sin.
Tá ceithre cinn de na leabhair luachmhara
uathúla sin ag an Chester Beatty, agus léiríodh
an bailiúchán sin sa taispeántas saindírithe
seo. Reáchtáladh an taispeántas ag an
am céanna le comóradh 90 bliain d’aimsiú
leabharlann Medinet Madi (as ar tháinig na
lámhscríbhinní). Mar chuid den taispeántas,
cuireadh ar taispeáint rogha d’ábhar
comhthéacsúil lena n-áirítear lámhscríbhinní
comhaimseartha Coptacha ón Éigipt agus ón
nGréig ó Bhailiúchán an Chester Beatty.

Cuireadh ábhar ón Áise Thoir den Bhailiúchán ar
taispeáint sa dara taispeántas sealadach in 2019.
In Scéalta Búdaíocha ón Téalainn: Scéalta feadh
na Conaire chun an Léargais (14 Meitheamh
2019 – 26 Eanáir 2020), cuireadh bailiúchán mór
an mhúsaeim de lámhscríbhinní ón Téalainn ar
taispeáint, agus measann go leor scoláirí go bhfuil
an bailiúchán s’againne ar an mbailiúchán is fearr
den sórt sin lasmuigh den Téalainn féin.
Tá breis is seasca lámhscríbhinn ar dhuilleog
pailme agus ar pháipéar ag an Chester Beatty,
agus baineann siad leis an ochtú agus leis an
naoú haois déag. Cuirtear i láthair iad mar léaráidí
daite taobh le téacsanna naofa, agus cuimsítear
leis na scéalta is mó tóir a fhaightear laistigh de
lámhscríbhinní Búdaíocha ón Téalainn
‘scéalta maidir le breith an Bhúda agus an ﬁnscéal
faoin manach Phra Malai. Ó scéalta morálta go
tóraíochtaí uaisle, thug na pictiúir sin ón gconair
chun an léargais tús eolais aoibhinn do
chuairteoirí ar oidhreacht shaibhir Bhúdaíoch na
Téalainne agus ar na scéalta is mó tóir ann.
Chester Beatty
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Tugann Heidi Campbell, Oiﬁgeach Oideachais, turas samplach do
chomhpháirtithe tionscadail i gClár na Scoileanna Idirchultúrtha.

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. Díríodh in 2019 ar chaidreamh a
chothú le scoileanna agus le múinteoirí trí chlár
idirchultúrtha an mhúsaeim do scoileanna. Le
tacaíocht ó Éire Ildánach agus ó Choimisiún na
hÉireann um Chearta an Duine agus
Comhionannas, agus i gcomhpháirtíocht le
Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Ollscoil
Mhá Nuad, an tSeirbhís Oideachais
Idirchultúrtha (Tuaisceart Éireann), agus UK
Heritec Education Consultancy, féachtar leis an
tionscadal seo spéis múinteoirí agus daltaí a
mhúscailt i mBailiúcháin Ioslamacha, na hÁise
Thoir agus na hEorpa de chuid an Chester
Beatty trí leas a bhaint as straitéisí
amharcsmaointeoireachta agus as an
bhfoghlaim bunaithe ar ábhar.
Bhí an tionscadal le seoladh go hoiﬁgiúil in
2020, agus chaith an Fhoireann Oideachais
cuid mhór de 2019 ag cur oiliúint ar mhúinteoirí
agus ar threoraithe deonacha agus ag
déanamh turais ar bhonn píolótach in éineacht
le roinnt scoileanna i dTuaisceart Éireann agus
sa Phoblacht araon.

Chester Beatty

Ina theannta sin, lean an músaem dá chlár
Azure, ar tionscnamh é a bhfuil an-tóir air agus
a bhfuil sé mar aidhm aige gailearaithe ealaíne
agus músaeim ar fud na hÉireann a dhéanamh
cairdiúil don néaltrú.
Reáchtáiltear Comhráite faoin Ealaín: Turais
Cairdiúil do dhaoine le Néaltrú uair sa mhí
do dhaoine a bhfuil an néaltrú orthu agus dá
gcúramóirí. Spreagtar na rannpháirtithe le
cupán caife a ól sa chaifé ina dhiaidh sin, rud a
chabhraíonn le gréasán tábhachtach sóisialta
agus tacaíochta a chur ar fáil, ní hamháin dóibh
siúd a bhfuil an néaltrú orthu ach dóibh siúd a
thugann aire dóibh freisin.
Líon na gCuairteoirí
371,384 duine a thug cuairt ar an Chester
Beatty in 2019, an líon ab airde riamh. Is
méadú 6% atá ann le hais 2018.
Clúdach sna Meáin Chumarsáide
Déantar go leor tuairisciú dearfach ar an
Chester Beatty sna meáin i gcónaí. Is minic a
mholtar é ar láithreáin ghréasáin taistil agus stíl
mhaireachtála mar chuid dá liostaí d’áiteanna
ar cheart cuairt a thabhairt orthu nó de rudaí is
ceart a dhéanamh i mBaile Átha Cliath, ach bhí
clúdach níos uathúla ann freisin roinnt
uaireanta in 2019:
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Athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí an taighde

•

•
•

•
•

Cuireadh agallamh ar an Ollamh Stephennie
Mulder ar an gclár Arena le Seán Rocks ar
RTÉ Raidió 1 sular thug sí Léacht Bhliantúil an
Chester Beatty in 2019.
Chuir Liam Geraghty agallamh ar Kristine
Rose-Beers agus Julia Poirier, caomhnóirí, maidir
lena gcuid oibre caomhaontais, agus bhí an
t-agallamh leo le cloisteáil ar an bpodchraoladh
Meet your Maker leis. Rinneadh an podchraoladh
sin a chraoladh arís ar Drivetime ar RTÉ Raidió 1
ina dhiaidh sin. Ar an gcaoi chéanna, foilsíodh alt
físe maidir leis an gcaomhantais ar thejournal.ie.
I mí an Mheithimh, scríobh Aidan Dunne alt in
The Irish Times maidir leis an taispeántas Scéalta
Búdaíocha ón Téalainn sa Chester Beatty.
Foilsíodh gné-alt dar teideal “Meet the man in
charge of putting Chester Beatty online” faoi Tim
Keefe, Ceannasaí Cúrsaí Digiteacha, agus faoin
bhFoireann Dhigiteach in The Irish Times i mí na
Samhna.

Suiteálann foireann Chester Beatty an taispeántas Thai Buddhist Tales
(Finscéalaíocht Búdaíocha Téalainnis) i mí Mheithimh 2019.

Tugann Dr. Stephennie Mulder an Léacht Bhliantúil Chester Beatty 2019.

íomháithe speictrim a rinne foireann ó Ollscoil Hamburg.

Pleananna don Am Romhainn
B’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 ina
iomláine ar líne, feiceálacht agus caidreamh an
Chester Beatty a fhorbairt, agus é a dhéanamh
inrochtana do lucht spéise úrnua, cibé áit ar
domhan ina mbeidís.

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 agus leis an iniúchadh nuálach.

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. Mar thoradh ar an aip mhóibíleach,
cuirfear aistriúcháin nua ar na closturais i
dteangacha éagsúla ar fáil, agus is iad an
Mhandairínis, an Araibis fhoirmiúil agus an
tSeapáinis atá leagtha amach mar
thosaíochtaí. Ina theannta sin, forbrófar gné
ríomhthráchtála chun tacú le díolacháin sa
Siopa Féiríní ar líne.

Mhéadaigh Chester Beatty a Bhailiúcháin ar líne agus sheol sé aip fóin
chliste an ‘Digital Museum Guide’(Treoir Digiteach don Mhúsaem) i 2019.

Chester Beatty
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Caidreamh agus foghlaim idirchultúir
a chur chun cinn
Mar phríomhionad na hÉireann don idirphlé agus don
fhoghlaim idirchultúrtha, is mian leis an Chester Beatty a
bheith mar cheannasaí sa mhalartú idirchultúrtha. Gné
ríthábhachtach dá straitéis ná gealltanas chun próifíl
idirnáisiúnta an mhúsaeim a láidriú agus a chaidreamh
idirchultúrtha a fheabhsú. Baintear é sin amach tríd an
mBailiúchán a chur i gcroílár na for-rochtana agus na
gclár poiblí.
Daoine ó phobal na Télainne ag rémhamharc an taispeántas Thai
Buddhist Tales (Finscéalaíocht Búdaíocha Téalainnis).

Chester Beatty
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Léacht Bhliantúil
Iarrann an músaem ar scoláire cáiliúil labhairt
ar thopaic éigin a bhaineann leis na Bailiúcháin
gach bliain i mí Feabhra chun comóradh a
dhéanamh ar lá breithe Chester Beatty. Don
Léacht Bhliantúil in 2019, bhí ríméad ar an
Chester Beatty fáilte a chur roimh an Ollamh
Stephennie Mulder. Tá an tOllamh Mulder ina
saineolaí ar an stair ailtireachta agus ar an
tseandálaíocht Ioslamach, agus tá roinnt
blianta caite aici sa Mheánoirthear. Bhí sí
gníomhach i gcaomhnú seaniarsmaí agus
láithreán oidhreachta cultúrtha atá i mbaol mar
thoradh ar an gcogadh agus ar an ngáinneáil
mhídhleathach.
Labhair sí ar théama a saothair, The Shrines of
the ‘Alids in Medieval Syria: Sunnis, Shi’is, and
the Architecture of Coexistence, a bhfuil
duaiseanna buaite aige. Tá sé ar an gcéad
leabhar staire ailtireachta maisithe atá scríofa ar
scrínte Alid, scrínte atá i mbaol mór mar thoradh
ar an gcogadh sa tSiria. Sliocht Mahamad is ea
iad na Alid, agus tá siad ar na pearsana is mó
urraim san Ioslam, a bhfuil cion mór ag na
Moslamaigh go léir, nach mór, orthu beag beann
ar an tseict lena mbaineann siad. Le héagsúlacht
shaibhir foinsí nár féachadh orthu roimhe sin,
léirigh an tOllamh Mulder gurbh áiteanna uathúla
iad na scrínte sin inar tharla malartú praiticiúil
idir na seicteanna agus naofacht choiteann nuair
a bhí cogaí seicteacha ar siúl, agus chruthaigh
siad ‘talamh naofa’ aontaitheach do
Mhoslamaigh sa tSiria sna Meánaoiseanna.

ag an am céanna leis na taispeántais
shealadacha agus shaindírithe, agus cuimsítear
leo gníomhaíochtaí do theaghlaigh ina bhfuil
leanaí óga, ceardlanna do dhéagóirí, ceardlanna
do dhaoine fásta, turais, cainteanna, scannáin,
gníomhaíochtaí agus léirithe.
I gcomhar leis an eagraíocht Mother Tongues,
bhí seisiúin scéalaíochta dhátheangacha sa
Bhéarla, sa Ghearmáinis, sa Mhandairínis, sa
tSeapáinis, sa Ghréigis agus sa Liotuáinis ar
cheann de bhuaicphointí an chláir Méara
Bídeacha, Méara Coise Beaga, ina gcuirtear
fáilte roimh leanaí réamhscoile agus a
dtuismitheoirí. D’éist na leanaí le scéalta a
bhain leis an taispeántas Scéalta Búdaíocha ón
Téalainn mar aon le himeachtaí speisialta amhail
Bliain Nua na Síneach; Norouz, Bliain Nua na
Peirse; agus féilte an gheimhridh.
Rinneadh athbhrandáil ar Chlub an tSeiriceáin in
2019 agus tugadh Teaghlaigh an tSeiriceáin air
chun tuismitheoirí agus caomhnóirí a chuimsiú.
Faoin gclár dinimiciúil seo, tugtar an deis do
theaghlaigh iniúchadh a dhéanamh ar na
Bailiúcháin, éisteacht le scéalta, taiscí a
chuardach, agus obair ealaíne úrnua a chruthú.
Agus leas a bhaint as na Bailiúcháin mar fhoinse
inspioráide, scríobh na leanaí dánta haiku,

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 Bíonn a théamaí a reáchtáil

Thaitníonn na páistí ceardlann faoi chorp meánaoiseach le déanteoir cónaithe, Pantea Karimi.

Breathnaíonn Pantea Karimi, Déantóir Cónaithe, ar mhíreanna Bhailiúchán Chester Beatty sa Leabharlann Tagartha.

chruthaigh siad éin dhraíochta bunaithe ar
Shahnama na Peirse, agus chruthaigh siad
puipéid Théalannacha d’Oíche Shamhna. Deis
iontach atá sna ceardlanna sin do leanaí iad
féin a thumadh i gcultúir éagsúla ó thimpeall na
cruinne.

Síní, an Fhéile Eispéiris Sheapánaigh, an
tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta agus
Díbheálaí, chomh maith leis na féilte scannán
Arabach, Gréagach agus Seapánach.

Rinne Creative Lab for Teens de chuid an
Chester Beatty, a bhfuil duaiseanna bronnta air,
clár ceardlann a leagan amach chun beocht a
chur sna Bailiúcháin do dhéagóirí idir dhá bhliain
déag agus seacht mbliana déag d’aois. In 2019,
baineadh leas as na Bailiúcháin mar chúlra do
líon mór ceardlann lena n-áirítear dianchúrsa sa
scannánaíocht, ceardlann bunaithe ar an
kimono sa dearadh faisin, agus ceardlann
líníochta bunaithe ar Scéalta Búdaíocha ón
Téalainn. Chuaigh an Chester Beatty i gcomhar
le roinnt féilte agus imeachtaí i rith na bliana,
lena n-áirítear Open House Dublin, Festival of
Curiosity, an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta,
agus Dublin Maker.

Bhí ríméad ar an músaem fáilte a chur roimh
Pantea Karimi, déantóir Iaráin-Mheiriceánach, sa
Rannóg Oideachais ar feadh coicíse i mí Iúil mar
an Déantóir Cónaitheach. Chuir sí sraith
ceardlann do dhéagóirí i láthair a bhí bunaithe
ar lámhscríbhinní eolaíochta na Péirse ó na
meánaoiseanna, agus bhí sí ar dhuine d’údair
acmhainní foghlama do scoileanna. Thacaigh
clár deontais Mhalartú Ealaíon agus Cultúrtha
San José lena cónaitheacht.

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 Féile na
Bealtaine, Féile Bhaile Átha Cliath na Bliana Nua
Chester Beatty

Déantóir Cónaitheach

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
spreagadh agus a éascú.
Leanfaidh an músaem chomh maith le
caidreamh a fhorbairt leis an bpobal in Éirinn
agus a nguth a chur san áireamh ina gclár poiblí.
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A chinntiú go bhfuil an Chester Beatty inmharthana
ó thaobh airgeadais de agus éifeachtach ó thaobh
costais de
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 chroímhisean
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.

agus ón gclár Éire Ildánach, faoi dheireadh na
bliana 2019, bhí an músaem ag druidim i dtreo
an deiridh de thionscadal taighde agus forbartha
ocht mí dhéag chun clár nua idirchultúrtha sa
mhúsaem a bhunú le haghaidh scoileanna. Fuair
an Rannóg Oideachais deontas ó Bhord Seirbhísí
Óige Chathair Baile Átha Cliath freisin chun tacú
leis an Creative Lab for Teens.

Ba é an Robert H. N. Ho Family Foundation
a rinne urraíocht ar an taispeántas Scéalta
Búdaíocha ón Téalainn: Scéalta feadh na
Conaire chun an Léargais, agus ba mhaith leis
an Chester Beatty buíochas a ghabháil leis an
bhFondúireacht as a tacaíocht fhlaithiúil.

Lean an Chomhairle Oidhreachta lena tacaíocht
don Intéirneacht Chaomhantais in 2019, agus
bhíomar an-sásta an tacaíocht a fháil. 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.

Tá an Chester Beatty an-bhuíoch den Uasal
Dermot Desmond, a bhfuil a bhronntanas
ceannaireachta tar éis tacaíocht ríthábhachtach
a thabhairt do thionscadal digitithe an
mhúsaeim. Ag deireadh na bliana 2019,
bhíomar leath bealaigh trína bhronntanas trí
bliana, rud atá tar éis éascaíocht a dhéanamh
ar dhigitiú 14% den Bhailiúchán go dtí seo.
Mar thoradh ar dheontas ﬂaithiúil ón Sumitomo
Foundation, tá an Chester Beatty tosaithe ar
thionscadal dhá bhliain chun péire scrollaí
lámhscríofa maisithe dar teideal Cuntas ar
ghníomhartha Zōga Shōnin (Zōga Shōnin
gyōgōki emaki (CBL J 1130)), ar phéinteáil
Hōjuken Hōgan iad in 1711, a chaomhnú.
Beidh an tionscadal seo ar an gceathrú
tionscadal a fuair tacaíocht ón Sumitomo
Foundation.

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.
Tugann Heidi Campbell, Oiﬁgeach Oideachais, turas
samplach do chomhpháirtithe tionscadail i gClár na
Scoileanna Idirchultúrtha.

I mí Lúnasa, fuair an músaem deontas ó
dhuine gan ainm chun tacú le 30 lámhscríbhinn
Iúdáiach agus Samárach a dhigitiú. Cuirfear
an tionscadal i gcrích sna hocht mí atá amach
romhainn, agus cuirfear na híomhánna ar fáil
ar láithreán gréasáin an Chester Beatty agus ar
láithreán gréasáin Leabharlann Náisiúnta
Iosrael freisin in 2020.
Leanann Rannóg Oideachais an Chester
Beatty le tacaíocht a mhealladh dá chuid
gníomhaíochtaí. A bhuí le deontais
chomhfhreagracha ó Choimisiún na hÉireann
um Chearta an Duine agus an Comhionannas
Chester Beatty
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Clár Ballraíochta
Bhí an deis ag an AFAI i rith 2019 léargas
sa chúlra a fháil ar chláir chaomhnaithe an
mhúsaeim, chomh maith le taithí a fháil ar na
codanna éagsúla de chultúir an domhain tríd an
gceol, cainteanna, léirithe scannáin, cruinnithe
de chlubanna leabhar agus turais. Go háirithe,
leathnaigh an AFAI a gcuid eolais ar stair, ealaín
agus ailtireacht na Téalainne trí chlár speisialta
cainteanna agus ceardlann, rud a raibh dinnéar
Téalannach speisialta ina thoradh air. Justin
McDaniel a bhí ina aoichainteoir ag an dinnéar
sin. Bhreathnaigh siad ar láithreacha cultúrtha
níos gaire don bhaile freisin, amhail Féile
Ceoldrámaíochta Ghleann na hAbhann Móire
i gCaisleán Lios Mór, mar aon le cuairteanna
príobháideacha chuig Músaem na dTionóntán
agus Amharclann Smock Alley.
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, an tUasal Brendan Hannigan agus
Maria Carvalho, Uasal, an tUasal Patrick
Mooney agus an Dochtúir Geraldine O’Sullivan
a bhfuil tionchar ar leith ag a dtacaíocht iontach
dár gclár caomhantais agus taispeántas. Táimid
buíoch chomh maith dár bPátrúin uile a bhfuil a
líon ag méadú mar ní bheadh ár gclár
intéirneachta Caomhnaithe ann dá n-uireasa.

Glacann Cara leis an Chester Beatty páirt i gceardlann
Péinteála Síneach tugtha ag Heather Gray.

Imeachtaí

An Siopa Féiríní

Tá an tóir ar an músaem ag méadú anois le
haghaidh imeachtaí príobháideacha agus
corparáideacha. Reáchtálamar réimse
imeachtaí, idir imeachtaí príobháideacha
sóisialaithe corparáidí agus seisiúin oiliúna lae
agus thugamar faoi deara go bhfuil níos mó
suime á cur i dturais phríobháideacha ag
gníomhaireachtaí taistil. Mar gheall ar na
himeachtaí sin, tá an deis ag an Chester Beatty
teacht ar lucht freastail nua, agus ár
mBailiúchán a chur i láthair daoine nach
dtabharfadh cuairt orainn 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.

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

Chester Beatty

Silk Road Café
Tá an Caifé 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.
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Baill foirne a mhealladh, a choinneáil agus a fhorbairt
Bainistíocht agus Breithmeas Feidhmíochta

Oibrithe Deonacha

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.

Ní bheadh an lucht freastail céanna ag an
Chester Beatty gan an tacaíocht fhlaithiúil ó na
daoine deonacha a thug breis agus 1,100 uair
an chloig in 2019 a raibh an-luach orthu.
Tugann na daoine deonacha a gcuid ama
ag an deasc fáilte, cabhraíonn siad sa Siopa
Féiríní agus tugann siad na turais sceidealaithe
agus ad hoc uile.

Forbairt agus Oiliúint Foirne
Tugann an Chester Beatty tacaíocht don
fhoghlaim agus forbairt 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 2019, le tacaíocht ón músaem, d’éirigh leis
an Stiúrthóir an Dioplóma Gairmiúil sa
Rialachas Corparáideach, dioplóma mór le rá
ó Scoil Ghnó Smurﬁt in UCD, a bhaint amach.
Mar thoradh ar chomh maith is a d’éirigh léi ar
an gcúrsa, tugadh cuireadh di páirt a ghlacadh
sa Chlár Ceannaireachta Sinsearaí de chuid
Smurﬁt i gcomhar le Scoil Ghnó Darden,
Ollscoil Virginia, ar scoláireacht iomlán.
Baineann mórán ball foirne eile leas as an
gclár oiliúna agus forbartha, agus chríochnaigh
nó lean comhghleacaithe eile cúrsaí léinn níos
fadtéarmaí i réimsí an rialachais chorparáidigh,
teangacha, agus na bainistíochta bailiúchán;
d’fhreastail siad ar 15 cinn de chomhdhálacha
acadúla agus gairmiúla; agus ghlac siad páirt
i mbreis agus 20 ceardlann, seimineár agus
gearrchúrsa oiliúna gairmiúla.

Ba mhaith leis an Chester Beatty buíochas ar
leith a ghlacadh le duine de na hoibrithe
deonacha, Kurt Kullman, ar cailleadh é go
tobann i mí Mheán Fómhair. Bhí a chuid ama
á thabhairt go ﬁal ﬂaithiúil don mhúsaem ag an
Dr Kullman ar bhonn deonach ar feadh
beagnach 20 bliain, agus thacaigh sé go mór le
hobair an mhúsaeim, leis an bhfoireann agus
leis na hoibrithe deonacha go léir. Aireoimid
uainn go mór é anseo sa Chester Beatty.
Pleananna don Am Romhainn
Leanfaidh an Chester Beatty ag obair leis an
RCOG chun Plean Fórsa Saothair an
Chester Beatty a chur i bhfeidhm lena
chinntiú go mbíonn 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.

Téama mór don oiliúint foirne uile in 2019 ab
ea réimse na sláinte agus na sábháilteachta.
Ghlac na baill foirne go léir páirt in oiliúint do
mhaoir dóiteáin, agus ghlac aon duine dhéag
páirt in oiliúint ar an ngarchabhair ag an obair,
ACS, agus úsáid a bhaint as dífhibrileoir.
Grúpa turas faoi stiúir le treoraí deonach, Mary O’Riordan.
Chester Beatty
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Foireann an Chester Beatty
Oiﬁg an Stiúrthóra

Caomhantas

An Siopa Féiríní

Fionnuala Croke
Stiúrthóir

Kristine Rose-Beers
Caomhnóir Sinsearach
Leabhar

Rie Mishima
Bainisteoir an tSiopa Féiríní

Claire Dukes,
Cúntóir Feidhmiúcháin
don Stiúrthóir

Julia Poirier
Caomhnóir Leabhar

Penny Wu
Cúntóir sa Siopa Féiríní
(páirtaimseartha)

Foireann Oibrithe
Deonacha an
Chester Beatty
Treoraithe Turais

Jenny Siung
Ceannasaí Oideachais

Justin Rovira Kearney
Bainisteoir Fáilteachais &
Slándála

Hiromi Anzai
Joan Barnewell
Noeleen Bryan
Diana Delia
Costanza Ficorella
Tasneem Filaih
Tom Marling
Patricia McCabe
Nateghe Moane
James Meehan
Brian O’Neill
Tom O’Regan
Mary O’Riordan
Jo O’Rourke
Margaret Roche
Orla Ryan

Jessica Baldwin
Ceannasaí na mBailiúchán
agus an Chaomhantais
(thosaigh sí ar shos gairme
i mí Iúil 2019)

Justyna Chmielewska
Oiﬁgeach Oideachais

Kevin Hackett
Freastalaí Sinsearach

Ionadaithe Seirbhíse
do Chuairteoirí

An Dr Heidi Campbell
Cúntóir Oideachais

Jesse Beers
Freastalaí

An Dr Moya Carey
Coimeádaí na mBailiúchán
Ioslamach

Digiteach

Mella Cahill
Freastalaí
(go dtí Bealtaine 2019)

Margaret Brady
Noel Gorman
Mary Neville

Forbairt
Lucy Durack
Ceannasaí Forbartha
(go dtí Samhain 2019)
Sabhbh Ní Mhaolagáin
Oiﬁgeach Ballraíochta
agus Forbartha
Caroline O’Hora
Comhordaitheoir Imeachtaí
Bailiúcháin

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

Adam Macklin
Intéirneach Caomhantais
ón gComhairle Oidhreachta,
2019 (go dtí Deireadh
Fómhair 2019)
Sophie Coulthard
(ó Shamhain 2019)
Oideachas

Tim Keefe
Ceannasaí Cúrsaí Digiteacha
Sinéad Ward
Coimeádaí Digiteach
Cydney Thompson
Sreabhadh Oibre Digiteach
agus Bainisteoir Tionscadail
(go dtí Meán Fómhair 2019)
Orla Keeshan
Grianghrafadóir Digiteach
(go dtí Lúnasa 2019)

Leabharlann Thagartha

Jon Riordan
Grianghrafadóir Digiteach

Celine Ward
Leabharlannaí Tagartha

Jenny Greiner
Cúntóir Seirbhísí Digiteacha

An Dr Hyder Abbas
Leabharlannaí Cúnta

Oibríochtaí
Derval O’Carroll
Ceannasaí Oibriúchán agus
Riaracháin
Mary Corless
Bainisteoir Acmhainní
Daonna
Anne Dillon
Bainisteoir Airgeadais
Colin Kavanagh
Bainisteoir Teicneolaíochta
Faisnéise agus Cumarsáide

Chester Beatty

Eimear Tynan
Cúntóir sa Siopa Féiríní
Wafa Memon
Cúntóir sa Siopa Féiríní
(páirtaimseartha ó Nollaig
2019)
Slándáil agus Fáilteachas

Cúntóirí Miondíola

David Farrelly
Freastalaí

Marie FitzGerald
Mary Gallagher
Irina Telesco

Alan Fitzgerald
Freastalaí

Cúntóir Dearaidh
Ghrafaigh

Val Kavanagh
Freastalaí

Emma Byrne

Colm Kiernan
Freastalaí
Brendan Lynch
Freastalaí
John McMahon
Freastalaí
David Steele
Freastalaí
Marta Lejk
Freastalaí (ó Aibreán 2019)
Maren Reeder
Freastalaí (ó Bhealtaine 2019)
Adriana Stroe
Oiﬁgeach Sinsearach Seirbhísí
do Chuairteoirí (ó Nollaig 2019)
Julia Pycinska-Taylor
Oiﬁgeach Seirbhísí do
Chuairteoirí (ó Nollaig 2019)
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Cuairteoir ag féachaint ar an taispeántas speisialta Thai Buddhist Tales (Finscéalaíocht Búdaíocha Téalainnis).

Athbhreithniú Airgeadais, 2019

Tá a chuid ráiteas airgeadais curtha i láthair ag an CB de réir
FRS 102 agus an Ráitis ar Chleachtas Molta na gCarthanas,
agus, dá réir sin, cuimsítear leo an t-athbhreithniú achomair
airgeadais seo.
Tá a chuid ráiteas airgeadais curtha i láthair ag an CB de réir FRS 102 agus an Ráitis ar Chleachtas
Molta na gCarthanas, agus, dá réir sin, cuimsítear leo an t-athbhreithniú achomair airgeadais seo.
Ba é €3,521,042 an t-ioncam iomlán a gineadh sa bhliain. Deontas ón Rialtas (RCOG) a bhí in 79% den
ioncam sin. In 2019, fuair an Chester Beatty deontas reatha €2,626,000, agus is ionann an tsuim sin
agus méadú díreach os cionn 4% i gcomparáid leis an deontas reatha a fuarthas in 2018. Níor tháinig
aon athrú ar an deontas caipitil a fuarthas in 2019, agus luach €175,000 a bhí ann.
Lean an Chester Beatty d’urraíocht a dhaingniú in 2019. Mar sin féin, ar an iomlán, tá laghdú tagtha ar
an urraíocht agus ar dheontais le hais 2018, nuair a fuair an Chester Beatty dhá dheontas speisialta
mhóra ó RCOG: deontas amháin chun tacú le comóradh 50 bliain an Chester Beatty; agus deontas ó
Scéim Digitithe RCOG.
Bhí na gníomhaíochtaí trádála ar aon dul le blianta roimhe seo. Tháinig laghdú 3% ar dhíolacháin sa
Siopa Féiríní in 2019 áfach, agus tháinig méadú ar an gcostas díolachán mar thoradh ar dhíscríobh stoic
chrín dar luach €21,366. (€2,846 a díscríobhadh in 2018). Dá bhrí sin, tháinig laghdú 24% ar bhonn
carnach ar fheidhmíocht an tSiopa Féiríní.
Fuair an Chester Beatty €1,243 ó Scéim Cúitimh CBL do Charthanais.
Rinneadh athinfheistiú ar an ioncam infheistíochta €26,353 a fuarthas.
Amhail an Ráiteas ar Chleachtas Molta do Charthanais, tá miondealú déanta ar an gcaiteachas idir
Gníomhaíochtaí Carthanacha nó feidhmeanna príomhúla an mhúsaeim – caomhnú, taispeántais,
rannpháirtíocht dhigiteach agus cláir phoiblí – agus na costais tacaíochta a bhaineann leo, agus
Gníomhaíochtaí Tiomsaithe Airgid an Chester Beatty – amhail an Siopa Féiríní, an clár Imeachtaí agus
Cairde – agus na costais tacaíochta a bhaineann leo sin.
Lean an Chester Beatty den chaiteachas a bhainistiú go docht in 2019 agus, mar thoradh air sin, níor
tháinig ach méadú an-bheag ar fad (thart ar 3%) ar an gcaiteachas in 2018. Ba é €3,580,048 an
caiteachas iomlán in 2019, i gcomparáid le €3,479,599 in 2018. Tharla dhá ghníomh in 2019 faoi
Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí (CCSP). An gníomh ba shuntasaí díobh ná méadú
1.75% ar gach tuarastal, méadú a tháinig i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2019. Tháinig méadú ar an
gcaiteachas ar oideachas mar thoradh ar an obair chomhoibríoch leis an gclár Éire Ildána agus le
Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.
COVID 19 – Teagmhas iarchláir chomhardaithe agus Gnóthas leantach
Meastar gur teagmhas iarchláir chomhardaithe neamhchoigeartúcháin don Chester Beatty é COVID
19. Cuimsítear i nóta 23 leis na ráitis airgeadais nóta mionsonraithe ina ndéantar cur síos ar an tionchar
iarchláir chomhardaithe lena n-áirítear breithniú ar na rioscaí breise agus na héiginnteachtaí atá ann don
Chester Beatty. Déantar breithniú freisin i nóta 2(b) agus i nóta 23 leis na ráitis airgeadais ar thionchar
COVID 19 ar an ngnóthas leantach.

Chester Beatty
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Struchtúr, Rialachas agus Bainistiú
Ráiteas Rialachais

An Bord

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.

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.

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.

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

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

Tairgfear do gach comhalta nua-cheaptha ar Bhord na
nIontaobhaithe oiliúint ionduchtúcháin chun freastal ar a
riachtanais féin agus eolas faoi obair an Iontaobhais.
Chester Beatty

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.
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
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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:
Jessica Baldwin, Ceannasaí na mBailiúchán & an
Chaomhantais (go dtí an 31 Iúil 2019)
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
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.
Ba iad seo a leanas Iontaobhaithe an Chester Beatty in 2019:
Sir Marc Cochrane: ceaptha in 1988
An Dr Sandra Collins (ex ofﬁcio): ceaptha i mí Iúil 2015
An Dr Catherine Day (Cathaoirleach): ceaptha i mí na Samhna
2015; tofa ina Cathaoirleach i mí Mheán Fómhair 2017
An tUasal Dermot Desmond: ceaptha i mí Iúil 1991
Clare Duignan, Uasal (ceapachán an Aire):
ceaptha i mí Iúil 2018
An tUasal David Gillett (ceapachán an Aire):
ceaptha i mí Iúil 2018
An tOllamh Kathleen James-Chakraborty:
ceaptha i mí an Mhárta 2010; athcheaptha in 2015
An tOllamh Brian McGing (ceapachán an Taoisigh):
ceaptha i mí Mheán Fómhair 2013; athcheaptha i mí Mheán
Fómhair 2018
An tUasal John Neary (ceapachán an Aire):
ceaptha i mí na Samhna 2018
An tUasal Tony O’Grady: ceaptha i mí an Mheithimh 2018
An tOllamh Roger Stalley (ceapachán an Uachtaráin):
ceaptha in 1993
Tháinig Bord na nIontaobhaithe le chéile cúig huaire in 2019.
Coiste Iniúchóireachta agus Airgeadais
Amhail 2019, 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 Bainistithe Riosca, a ndearnadh
athbhreithniú iomlán air in 2019 agus ar cheadaigh Bord na
nIontaobhaithe é an 12 Meitheamh 2019. Déanann an Coiste
Stiúrtha Riosca, ar a bhfuil an Fhoireann Ardbhainistíochta
agus an Stiúrthóir ina cathaoirleach air, athbhreithniú bliantúil
ar an bpolasaí agus ar rialuithe.
Is iad seo comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta agus
Airgeadais:
An Dochtúir Catherine Day (Cathaoirleach)
Sir Marc Cochrane
An tUasal John B Dillon (ball seachtrach)
An tOllamh Roger Stalley
Bhuail an Coiste Iniúchóireachta agus Airgeadais le chéile trí
huaire in 2019.
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Ullmhaíonn coimeádaithe leabhar
fillte Téalannach le haghaidh

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. Innealtóir rathúil mianadóireachta ó
Mheiriceá ab ea é, agus bhí sé ina bhailitheoir agus ina dhuine daonchairdiúil freisin.
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:

Comhairleoirí

An Chester Beatty
Foirgneamh an Túir Cloig
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 AD92

Goodbody
Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4

Uimhir Cláraithe an Charthanais:
CHY 5879

Bainisteoirí Infheistíochta:

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
Banking:

Bainc-Aontas Éireann cpt
40–42 Raghnallach
Baile Átha Cliath 6
KBC Bank
Sráid Sandwith
Baile Átha Cliath 2

Chester Beatty
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Ráiteas Freagrachta na Stiúrthóirí

Is é atá de mhisean leanúnach ag an Chester Beatty cothabháil,
caomhnú, léiriú agus léirmhíniú a dhéanamh ar a Bhailiúcháin.
Tá na hIontaobhaithe freagrach as tuairisc na nIontaobhaithe agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir
dhlí na hÉireann.
Ceanglaítear, faoi dhlí na hÉireann, ar na hIontaobhaithe ráitis airgeadais a ullmhú le haghaidh gach
bliana airgeadais, ina dtugtar léargas fírinneach cóir ar shócmhainní agus ar dhliteanais an Chester
Beatty, agus ar an staid airgeadais ag deireadh na bliana airgeadais agus ar an nglanioncam nó ar
an nglanchaiteachas don bhliain airgeadais. Faoin dlí sin, tá na 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
Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102, an Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais atá infheidhmithe sa
Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann agus i ndlí 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 staid airgeadais an Chester
Beatty ag deireadh na bliana airgeadais, agus ar ghlanioncam nó ar ghlanchaiteachas an Chester Beatty
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 Chester Beatty 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 Chester Beatty; agus
cumasú a dhéanamh, ag tráth ar bith, go ndeimhneofaí le cruinneas réasúnta, sócmhainní,
dliteanais, staid airgeadais agus glanioncam nó glanchaiteachas an Chester Beatty.

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

An Dr. Catherine Day
Cathaoirleach

Chester Beatty

An tOll. Roger Stalley
Iontaobhaí

Fionnuala Croke, Uas
Stiúrthóir/POF
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Tuairisc na n-iniúchóirí neamhspleácha
d’Iontaobhaithe an Chester Beatty
Tuairisc ar an iniúchadh ar na ráitis airgeadais neamhreachtúla
Tuairim
Maidir le ráiteas airgeadais neamhreachtúla an Chester
Beatty (na “ráitis airgeadais”), inár dtuairim:
•

•

•

tugann siad léargas fírinneach cóir ar shócmhainní,
dliteanais agus staid airgeadais an Chester Beatty
amhail ar an 31 Nollaig 2019 agus ar a bhrabús agus a
shreafaí airgid don bhliain dar chríoch an dáta sin;
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 Caighdeán Tuairiscithe
Airgeadais atá infheidhmithe sa Ríocht Aontaithe agus
i bPoblacht na hÉireann”); agus
ullmhaíodh go cuí iad de réir fhorálacha an Gníomhais
Iontaobhais.

Tá iniúchadh déanta againn ar na ráitis airgeadais, ina
gcuimsítear:
•
•
•
•
•

an Clár Comhardaithe amhail an 31 Nollaig 2019;
an Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais don bhliain
dar críoch an dáta sin;
Ráiteas Sreabhaidh Airgid an Ghrúpa 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 Chester Beatty 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 eiticiúla eile comhlíonta
againn de réir na riachtanas sin.
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
Chester Beatty

nuair nár nocht na hIontaobhaithe, sna ráitis airgeadais, aon
neamhchinnteachtaí ábhartha sainaitheanta a d’fhéadfadh
amhras a chaitheamh ar chumas an Chester Beatty leanúint
le glacadh le bonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh 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, áfach, ní ráthaíocht é an ráiteas seo
maidir le cumas an Chester Beatty leanúint ar aghaidh mar
ghnóthas leantach.
Tuairisciú ar fhaisnéis eile
Cuimsítear san fhaisnéis eile an fhaisnéis uile sa Tuarascáil
Bhliantúil agus na Ráitis Airgeadais 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.
Freagrachtaí do na ráitis airgeadais agus don iniúchadh
Mar a mhínítear ar bhealach níos mionsonraithe i Ráiteas
Freagrachta na nIontaobhaithe ar leathanach 23, tá na
hIontaobhaithe freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú
de réir an chreata infheidhmithe agus as a 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 Chester
Beatty 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 bonn
cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh, ach amháin má tá sé
ar intinn ag na hIontaobhaithe an Chester Beatty a leachtú nó
deireadh a chur lena oibríochtaí, nó gan aon rogha réalaíoch
eile a bheith acu ach é sin a dhéanamh.
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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. D’fhéadfadh
míshonruithe teacht chun cinn mar gheall ar chalaois nó
earráid agus meastar ábhartha iad dá mbeifí ag súil ar bhonn
réasúnta go mbeadh tionchar acu ar chinntí eacnamaíocha
úsáideoirí arna nglacadh ar bhonn na ráiteas airgeadais seo.
Tá cur síos breise ar ár bhfreagrachtaí i leith an iniúchta ar na
ráitis airgeadais le fáil ar láithreán gréasáin an IAASA ag:
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8fa98202dc9c3a/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, do na
hIontabhaithe agus dóibh sin amháin mar chomhlacht i
gcomhréir leis an nGníomhas Iontaobhais, agus chun na
críche sin amháin. Ní ghlacaimid freagracht, agus an tuairim
seo á tabhairt againn, as aon chuspóir nó as aon duine eile a
léirítear an tuairisc seo dó nó a bhféadfaidh sé go dtabharfaí
dó í, lena n-áirítear gan teorainn faoi aon dualgais
chonarthacha de chuid an Chester Beatty, seachas
nuair a aontaímid go sonrach é trí thoil roimh ré a thabhairt i
scríbhinn.
PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte
Baile Átha Cliath
Meitheamh 2020

Chester Beatty
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Tá sé mar aidhm ag
Chester Beatty gach
cuairteoir óg agus
aosta a spreagadh
chun ár mBailiúcháin
agus ár dtaispeántais
a fháil amach.

Naíonán ag breathnú sa Galleraí Tradistiunta Naofa

AN RÁITEAS AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS
An Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2019
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Sannta
cistí
€

Neamhshrianta
cistí
€

Srianta
cistí
€

Iomlán
2019
€

– Deontas

-

2,626

-

2,626

-

– Deontas caipitil

-

-

175

175

Ioncam agus maoiniú ón méid
seo:

Nótaí

Srianta
cistí
€

Iomlán
2019
€

2,520

-

2,520

-

-

175

175

Sannta Neamhshrianta
cist
cistí
€
€

An Roinn Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta

– Deontas eile

4

-

-

-

-

-

-

220

220

Tabhartais agus urraíochtaí

5

-

84

194

278

-

123

133

256

Gníomhaíochtaí trádála

6

-

416

-

416

-

404

-

404

Ioncam infheistíochta

7

-

3

23

26

-

3

25

28

-

3,129

392

3,521

-

3,050

553

3,603

9

-

2,392

408

2,800

-

2,256

477

2,733

10

-

609

22

631

-

575

22

597

-

149

-

149

-

150

-

150

3,150

430

3,580

-

2,981

499

3,480

Ioncam iomlán
Caiteachas ar:
Gníomhaíochtaí carthanacha
Tiomsú airgid
Pinsean
Caiteachas iomlán
Glanioncam/(glanchaiteachas)
roimh ghnóthachain/chaillteanais
ar infheistíochtaí

12

-

(21)

(38)

(59)

-

69

54

123

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

8, 15

-

-

204

204

-

-

(102)

(102)

-

(21)

166

145

-

69

(48)

21

Infheistíocht tugtha ar ais don
Chiste Forbartha

204

-

(204)

(99)

-

99

-

Glanghluaiseacht i gcistí

204

(21)

(38)

145

(99)

69

51

21

Glanioncam/(glanchaiteachas)
Aistriú idir cistí

Cistí iomlána ag tús
na bliana

19

1,595

1,235

1,950

4,780

1,694

1,166

1,899

4,759

Cistí iomlána ag deireadh na
bliana

19

1,799

1,214

1,912

4,925

1,595

1,235

1,950

4,780

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.

An Dr. Catherine Day
Cathaoirleach
Chester Beatty

An tOll. Roger Stalley
Iontaobhaí

Fionnuala Croke, Uas.
Stiúrthóir/POF
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AN CLÁR COMHARDAITHE
Amhail an 31 Nollaig 2019
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire
Nótaí

Sócmhainní seasta
Sóchmhainní seasta inláimhsithe

14
15

Infheistíochtaí

2019
€

2018
€

826

932

3,626

3,411

4,452

4,343

Sócmhainní reatha
Stoc ón Siopa Féiríní

16

83

111

Réamhíocaíochtaí

17

46

65

20

986

946

1,115

1,122

(340)

(383)

775

739

5,227

5,082

302

302

1,912

1,950

1,214

1,235

1,799

1,595

5,227

5,082

Iarmhéideanna bainc

Dliteanais
Creidiúnaithe agus fabhruithe

18

Glansócmhainní reatha
Sóchmhainní iomlána lúide
dliteanais reatha
Cistí an CB:
Cistí caipitil
Cistí srianta

19

Cistí neamhshrianta
Ciste forbartha

8

Cistí Iomlána an CB

An Dr. Catherine Day
Cathaoirleach

Chester Beatty

An tOll. Roger Stalley
Iontaobhaí

Fionnuala Croke, Uas.
Stiúrthóir/POF
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AN RÁITEAS AR ATHRUITHE SA CHOTHROMAS
An Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2019
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Caipiteal
cúlchist
€

Sannta
cistí
(forbairt)
€

Neamhshrianta
€

Srianta
cistí
€

302

1,694

1,166

1,899

5,061

-

(99)

69

51

21

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2018

302

1,595

1,235

1,950

5,082

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019

302

1,595

1,235

1,950

5,082

-

204

(21)

(38)

145

302

1,799

1,214

1,912

5,227

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2018
Glanioncam/(glanchaiteachas)

Glanioncam/(glanchaiteachas
Iarmhéid amhail an 31 Nollaign 2019

Chester Beatty

Iomlán
€
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AN RÁITEAS SREABHAIDH AIRGID
An Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2019
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

2019
€

2018
€

145

21

8

(204)

102

8, 15

(22)

(24)

294

264

22

22

235

385

Nóta

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin:
Barrachas oibriúcháin
Caillteanais/(gnóthachain) ar infheistíochtaí
Ioncam ó infheistíochtaí

12, 14

Dímheas
Táillí bainistithe infheistíochta

8, 15

(Méadú)/laghdú i stoc an tSiopa Féiríní

16

28

(49)

(Méadú)/laghdú ar fhéichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí

17

19

(12)

Méaduithe i gcreidiúnaithe agus fabhruithe

18

(43)

49

239

373

14

(188)

(331)

20

51
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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,
ceanglaítear úsáid a bhaint as príomhthoimhdí áirithe i ndáil
leis an am romhainn, agus príomhfhoinsí eile um meastachán
neamhchinnteachta ag an dáta tuairiscithe. Ceanglaítear leis
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)). Cuirtear na Ráitis
Airgeadais i láthair in Euro, slánaithe go dtí an míle Euro is
gaire.
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.
Chester Beatty

(b)

Gnóthas leantach

Foras Cultúir Náisiúnta Éireannach is ea an Chester Beatty
(an tAcht um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997) mar
aitheantas ar mhórthábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta na
mBailiúchán a thug Sir Alfred Chester Beatty (1875-1968)
don phobal mar bhronntanas. Thiomnaigh Sir Chester na
Bailiúcháin ar mhaithe le leas na hÉireann ar an tuiscint go
dtacóidh an Stát lena gcothabháil.
deonaíodh probháid air in 1968, agus leasaíodh é de réir
téarmaí scéim cy-près a cheadaigh an Ard-Chúirt an 16
Nollaig 1997. Mar iontaobhas carthanais, ceanglaítear leis
an Acht Carthanas, 2009, ar an Chester Beatty clárú leis an
Údarás Rialála Carthanas agus a bheith faoi mhaoirseacht an
Údaráis.
Mar gheall ar an gcaoi ar bunaíodh Iontaobhas Chester
Beatty agus ar an gcreat dlíthiúil a bhfuil sé faoina réir, ní
Comhlacht Stáit é an Chester Beatty. Mar sin féin, tá leas
dílsithe soiléir ag an Stát i rith an mhúsaeim agus, maidir
leis an dáréag iontaobhaithe ar Iontaobhas Chester Beatty,
ceapann an tAire Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta (RCOG) triúr díobh. Féadfaidh Uachtarán na
hÉireann agus an Taoiseach Iontaobhaí a cheapadh freisin. I
gcomhréir leis an gComhaontú maidir le Trédhearcacht agus
Cuntasacht a chomhaontaítear leis an Roinn gach bliain,
cuireann an tAire maoiniú Státchiste ar fáil don Chester
Beatty i bhfoirm deontas bliantúil. Fostaithe sa tseirbhís
phoiblí is ea iad fostaithe an Chester Beatty, agus is é an Stát
a íocann a dtuarastail.
Leagtar amach go mionsonraithe i nóta 23 leis na ráitis
airgeadais seo tionchar na paindéime COVID-19. Tá
seasamh maith ag an Chester Beatty agus an ghéarchéim
seo á bainistiú aige toisc nach bhfuil aon fhiacha air; agus
déantar an t-ioncam arna thuilleamh a fhritháireamh in
aghaidh gníomhaíochtaí éagsúla lena n-áirítear taighde,
digitiú, taispeántais agus clár imeachtaí idirchultúrtha poiblí.
Mar sin féin, déantar monatóireacht dhocht ar chaiteachas
agus déanfar gníomhaíochtaí speisialta a chiorrú de réir mar
is cuí lena áirithiú nach mó an caiteachas ná an t-ioncam.
Ullmhaíodh réamh-mheastacháin airgeadais le réimse
cásanna éagsúla, agus táimid muiníneach go bhfuil
acmhainní airgeadais leordhóthanacha againn leanúint
ar aghaidh i mbun oibre go ceann i bhfad, bunaithe ar na
réamh-mheastacháin sin.
I bhﬁanaise na nithe thuas go léir, tá na hIontaobhaithe sásta
gur féidir leis an Chester Beatty leanúint ar aghaidh i mbun
oibre go ceann i bhfad.
(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 ag an Chester Beatty ceann de na
Bailiúcháin is áille dá chineál a bailíodh riamh ag
bailitheoir-saineolaí aonair, is é sin Sir Alfred Chester Beatty
(1875-1968).
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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 neamhinchoimhthithe, 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 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
Chester Beatty

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, léiriú agus léirmhíniú 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 Féiríní 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.
(f)

Neamhshrianta

Rinneadh taifeadadh agus tuairisciú ar gach idirbheart de
chuid an CB mar ioncam isteach nó caiteachas ó chistí atá
“sannta”, “srianta” nó “neamhshrianta”.
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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 gach
caiteachas eile mar chaiteachas neamhshrianta nó mar
chaiteachas eile 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 Pinsean
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

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
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.
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(ii)

Dliteanais airgeadais

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.

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.

Feabhsuithe léasachta curtha i gcrích ag an CB
(líne dhíreach)
Daingneáin, feistis agus fearas (líne dhíreach)

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 neamhlascainithe an airgid thirim nó na comaoine a bhfuiltear ag
súil lena híoc. Mura rangaítear, cuirtear i láthair iad mar
dhliteanais neamhreatha.

(l)

Tomhas cóirluacha

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 neamh
chinnteacht 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.

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.

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

Sócmhainní seasta agus dímheas

Folaíonn breithiúnais chuntasaíochta eisiamh sócmhainní
oidhreachta (nóta 2c) agus áitreabh léasachta (nóta 2k) ón
gclár comhardaithe.

Ba é an Stát a sholáthar áitreabh léasachta fada an CB i
gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus an chuid is mó dá fheistiú
4.

Stoc ón Siopa Féiríní

(m)

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.

(k)

5 bliana

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.

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)

15 bliana

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta – deontais eile
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

A.7 Scéim Digitithe Caipitiúil RCOG
Comóradh 50 Bliain

5.

Neamhshrianta
€

Srianta
€

2019
€

2018
€

-

-

-

120

-

-

-

100

-

-

-

220

Ioncam deonach

Tabhartais
Urraíochtaí

Chester Beatty

Neamhshrianta
€

Srianta
€

2019
€

2018
€

-

55

55

58

84

139

223

198

84

194

278

256
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6a.

Ioncam iomlán trádála
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Neamhshrianta
€

Srianta
€

2019
€

2018
€

297

-

297

307

Ioncam ón mbialann

44

-

44

43

Imeachtaí agus fruiliú seomraí

34

-

34

29

Táillí atáirgthe agus grianghrafadóireachta

30

-

30

16

Turais agus ceardlanna

9

-

9

8

Ioncam eile

2

-

2

1

416

-

416

404

Neamhshrianta
€

Srianta
€

2019
€

2018
€

Fáltais ó dhíolacháin siopa

297

-

297

307

Stoc tosaigh

111

-

111

61

Ceannacháin

151

-

151

202

262

-

262

263

Stoc deiridh

(83)

-

(83)

(111)

Costas díolachán

179

-

179

152

Brabús comhlán

118

-

118

155

40%

50%

Díolacháin ón Siopa Féiríní (nóta 6b

6b.

Brabús comhlán an tSiopa Féiríní - ar lean

% an bhrabúis chomhláin

7

Ioncam infheistíochta

Ioncam ó dhíbhinní
Ioncam ó thaiscí

Chester Beatty

Sannta
€

Neamhshrianta
€

Srianta
€

2019
€

2018
€

-

-

22

22

24

-

3

1

4

4

-

3

23

26

28
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8

Ciste forbartha
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

2019
€

2018
€

22

24

(22)

(22)

204

(101)

204

(99)

-

-

204

(99)

Iarmhéid amhail ag tús na bliana

1,595

1,694

Iarmhéid ag deireadh na bliana

1,799

1,595

Ioncam ó dhíbhinní – srianta
Táillí bainistithe infheistíochta
(Caillteanais)/gnóthachain infheistíochta – réadaithe
agus neamhréadaithe
Toradh ar infheistíochtaí
Ús ar thaiscí
Glanghluaiseacht i gcistí

9

Anailís ar ghníomhaíochtaí carthanacha

Neamhshrianta
€

Srianta
€

2019
€

2018
€

1,447

85

1,532

1,486

165

-

165

148

234

-

234

239

15

279

294

264

Caomhantas

45

15

60

37

Taispeántais

59

11

70

65

Leabharlann Thagartha

20

-

20

21

Oideachas

56

18

74

52

Digiteach

12

-

12

5

7

-

7

-

Córais, fóin agus stáiseanóireacht

24

-

24

37

Fógraíocht agus Caidreamh Poiblí

105

-

105

114

Cothabháil maoine agus árachas

124

-

124

114

Saoráidí agus eile

27

-

27

21

Taisteal agus cothú

26

-

26

20

8

-

8

87

18

-

18

23

2,392

408

2,800

2,733

Costais foirne
Rialachas
Costais tacaíochta (féach nóta 11)
Dímheas

Éadáil bailiúcháin

Comhairleacht agus síntiúis
Oiliúint foirne agus costais nach
mbaineann le pá
Chester Beatty
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10

Costais tiomsaithe airgid
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Neamhshrianta
€

Srianta
€

2019
€

2018
€

287

-

287

295

9

-

9

8

61

-

61

50

-

22

22

22

179

-

179

152

1

-

1

4

Cairde

23

-

23

21

Costais reáchtála an tSiopa

19

-

19

16

Cothabháil maoine agus árachas

8

-

8

8

Córais, fóin agus stáiseanóireacht

8

-

8

7

14

-

14

14

609

22

631

597

Costais foirne
Rialachas
Costais tacaíochta (féach nóta 11)
Táillí bainistithe infheistíochta
Costas na nDíolachán ón Siopa Féiríní
Imeachtaí

Saoráidí agus eile

Chester Beatty
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11

Anailís ar chostais tacaíochta de réir feidhme

*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

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
€

165

9

174

62

27

89

46

12

58

Acmhainní daonna

80

20

100

Seirbhísí oiﬁge

46

2

48

234

61

295

Rialachas

148

8

156

Airgeadas

59

25

84

Teicneolaíocht faisnéise

44

11

55

101

12

113

35

2

37

239

50

289

2019
€

2018
€

99

103

31

27

26

7

-

-

Costais tacaíochta 2019
Rialachas
Airgeadas
Teicneolaíocht faisnéise

Costais tacaíochta 2018

Acmhainní daonna
Seirbhísí oiﬁge

Folaíonn costais rialachais
Costais foirne
Luach Saothair an Iniúchóra
Iniúchadh inmheánach
Dlí

Chester Beatty
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12

Eolas eile

*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

2019
€

2018
€

294

264

Iniúchadh ar ráitis airgeadais an CB

31

27

Ús infhaighte

(4)

(4)

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

13

Anailís ar an gcostas párolla

2019
€

2018
€

1,940

1,870

194

186

149

150

-

36

2,283

2,242

1,532

1,486

Costais tiomsaithe airgid

287

295

Seirbhísí Tacaíochta

216

208

99

103

149

150

2,283

2,242

Tuarastail agus pá
Costais leasa shóisialta
Costais phinsin
Cnapshuimeanna

Gníomhaíochtaí carthanacha

Rialachas
Riosca Pinsin

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:

Oibríochtaí
Bailiúcháin
Bainistíocht
Oideachas
Digiteach
Airgeadas
Forbairt

Chester Beatty

2019
Uimhir

2018
Uimhir

16

16

12

13

4

4

3

3

3

3

1

1

1

1

40

41
49

Nótaí a ghabhann le Ráitis Airgeadais ar lean 2019

Ní bhfuair na hiontaobhaithe aon luach saothair. €0 a bhí i speansais na nIontaobhaithe in 2019 agus 2018.
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

2019
Uimhir

2018
Uimhir

1

2

1

1

€90 - €100

-

-

€100 - €101

1

1

Ba ionann líon na bhfostaithe ard-íocaíochta agus:
Banda na ndíolaíochtaí incháinithe:
€70 - €80
€80 - €90

Cuimsítear le príomhphearsanra bainistíochta an CB an Fhoireann Feidhmiúcháin agus ba ionann a sochair d’fhostaithe
agus €314 (€332 in 2018).
14

Sóchmhainní seasta inláimhsithe

Léasacht
€

Daingneáin,
feistis agus
trealamh
€

Iomlán
€

1,991

1,622

3,613

Breiseanna

-

188

188

Traipisiú

-

(611)

(611)

1,991

1,199

3,190

1,460

1,221

2,681

133

161

294

-

(611)

(611)

1,593

771

2,364

Amhail an 31 Nollaig 2019

398

428

826

Amhail an 31 Nollaig 2018

531

401

932

Costas nó luacháil
Amhail an 31 Nollaig 2018

Amhail an 31 Nollaig 2019
Dímheas carntha
Amhail an 31 Nollaig 2018
Muirear don bhliain
Traipisiú
Amhail an 31 Nollaig 2019
Glanluach de réir na leabhar

Chester Beatty
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15

Infheistíochtaí

*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

2019
€

2018
€

Bannaí

564

379

Gnáthscaireanna

910

685

Airgead Tirim

137

250

36

129

1,647

1,443

1,729

1,718

250

250

3,626

3,411

Ciste dearbhthoraidh

Cuntas taisce bainc
Duaisbhannaí

2019
€

2018
€

1,443

1,543

22

24

(22)

(22)

6

11

196

(126)

2

13

1,647

1,443

Réiteach gluaiseachtaí in infheistíochtaí le linn na bliana
Luach cóir sócmhainní infheistíochta ag tús na bliana
Ioncam saothraithe
Costais bhainistíochta
Glanghnóthachan réadaithe ar athluacháil agus diúscairt sócmhainní infheistíochta
(Glanchaillteanas)/glanghnóthachan neamhréadaithe ar athluacháil agus
diúscairt sócmhainní infheistíochta
Gnóthachan/(caillteanas) mar gheall ar ghluaiseachtaí airgeadra eachtraigh
Luach cóir sócmhainní infheistíochta ag deireadh na bliana

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

Earraí le hathdhíol

2019
€

2018
€

83

111

Is é luach an stoic léirithe thuas an ceann is ísle den chostas nó den ghlanluach inréadaithe. B’ionann an stoc a díscríobhadh agus
€21 (2018: €3). Déantar athbhreithniú ar mhíreanna stoic astu féin agus díscríobhtar iad chuig a nglanluach inréadaithe.

Chester Beatty
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17

Réamhíocaíochtaí

*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Réamhíocaíochtaí
Féichiúnaithe

2019
€

2018
€

37

48

9

17

46

65

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

Creidiúnaithe
2019
€

2018
€

Creidiúnaithe trádála

34

51

Fabhruithe

67

59

Creidiúnaithe eile

212

203

Ioncam iarchurtha

27

70

340

383

Iomlán

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

Deontais caipitil gan amúchadh
Tabhartais eile

20

2019
€

2018
€

1,614

1,717

298

233

1,912

1,950

Réiteach sreafa glanairgid chuig gluaiseachtaí in iarmhéideanna bainc

Cuntas bainc taisce – srianta
Cuntas bainc taisce – neamhshrianta
Cuntais bhainc

Chester Beatty

Amhail an
An 31 Nollaig
€

Sreabhadh
airgid
€

Amhail an
An 31 Nollaig
€

315

(82)

233

1,403

93

1,496

946

40

986

2,664

51

2,715
52
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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 gurb ar
an Stát, tríd an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,
atá an fhreagracht deiridh as riar agus maoiniú an dliteanais
seo, níl sé seo ina chúis le haon dliteanas a aithint i leabhair
an CB 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 i Scéim na Foirne ná i
Scéim na gCéilí agus na Leanaí, agus ó thaobh an CB de, is
scéimeanna ranníocaíochta sainithe, go bunúsach, iad Scéim
na Foirne agus Scéim 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
sa Bhailiúchán nach bhféadtar luach a chur air 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 bailiúchán
is áille lámhscríbhinní, leabhair uathúla, mionphictiúir agus
earraí maisithe eile arna mbailiú ag bailitheoir príobháideach
san fhichiú haois. Tá samplaí ionadaíocha ann d’oidhreacht
ealaíonta an domhain ó thart ar 2,700 BC go dtí an céad seo.
Inniu tá an Bailiúchán faoi úinéireacht Iontaobhais ar leosan
an CB agus a fheidhmíonn an CB mar mhúsaem 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 roinnt 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. Áirítear
leo seo os cionn 260 Córán iomlán agus bearnach, ón
ochtú haois go dtí an naoú haois déag, mar aon le saothair
callagrafaithe agus dathmhaisitheoirí ceannais an domhain
Ioslamaigh.
Tá i mBailiúcháin 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 thomhas ar roinnt bealaí, ar an ábhar go
bhféadfadh roinnt earraí ar leith a bheith i gceist le haon
uimhir earra amháin; mar shampla féadfaidh sé go bhfuil
roinnt scrollaí ar leithligh san áireamh i scrolla péinteáilte
Seapánach.
Féadtar cur síos níos sonraithe a fháil ar an mBailiúchán de
réir réimse, in éineacht le híomhánna, ar www.chesterbeatty.
ie.
(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 an CB
na prionsabail a chuireann an CB san áireamh nuair a
shealbhaíonn sé earra 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.
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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

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

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 an CB 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,

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.

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.

Tá srian ar na hIontaobhaithe faoi théarmaí Uacht Sir Chester
Beatty ábhar sna Bailiúcháin a dhiúscairt. Coinnítear
Bailiúcháin an CB 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.

Diúscairt

Sócmhainní oidhreachta
Seo a leanas na sealbhuithe don Bhailiúchán don bhliain reatha agus do na ceithre bliana roimhe:
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Ceannaithe
€

Deonaithe
€

Iomlán
€

2019

7

1

8

2018

-

-

-

2017

-

-

-

2016

-

-

-

2015

2

-

2

Bliain
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Teagmhas iarchláir chomhardaithe: COVID-19

héigeandáil sláinte poiblí arb ábhar imní ar leibhéal
idirnáisiúnta í (PHEIC) an 30 Eanáir 2020 agus ina paindéim
an 11 Márta 2020.
Tá éiginnteacht áirithe tagtha chun cinn maidir le
gníomhaíochtaí agus sreafaí airgid an Chester Beatty mar
thoradh ar fhorbairtí le déanaí i ndáil le COVID-19. Dúnadh
an Chester Beatty don phobal an 13 Márta mar thoradh ar
na srianta a chuir an rialtas i bhfeidhm i mí an Mhárta 2020.
I gcomhréir leis an Treochlár chun an tSochaí agus Gnóthais
a Athoscailt a d’fhoilsigh Rialtas na hÉireann an 1 Bealtaine
2020, tá sé beartaithe an Chester Beatty a athoscailt don
phobal an 29 Meitheamh 2020, agus tá réamhaisnéisí reatha
an lucht bainistíochta bunaithe ar an toimhde sin.
Chuir COVID-19 isteach ar acmhainneacht an Chester Beatty
ioncam tuillte a ghiniúint, lena n-áirítear ioncam ón Siopa
Féiríní. Toisc nach ngintear ach brabús imeallach leis na
foinsí ioncaim sin tar éis costais foirne, níl tionchar mór ar
na sreafaí airgid ag baint le deireadh a chur leis na gníomhaíochtaí sin nuair a chuirtear le chéile iad leis na laghduithe
ar chaiteachas lánroghnach atá curtha i bhfeidhm. Cé gur
dócha go mbeidh laghdú mór ar ioncam sna réimsí sin in
2020 le hais blianta roimhe sin, beidh laghdú mór ar na
míreanna caiteachais a bhaineann leo freisin. Is dócha go
dtiocfaidh laghdú ar thabhartais agus ar dheontais freisin.
Déantar an t-ioncam arna thuilleamh a fhritháireamh in
aghaidh gníomhaíochtaí éagsúla lena n-áirítear taighde,
digitiú, taispeántais agus clár imeachtaí idirchultúrtha poiblí.
Mar sin féin, déantar monatóireacht dhocht ar
chaiteachas agus déanfar gníomhaíochtaí speisialta a chiorrú
de réir mar is cuí lena áirithiú nach mó an caiteachas ná an
t-ioncam. I bhﬁanaise an bhirt rialaithe costas sin, agus ag
aithint go dtiocfaidh laghdú mór ar aschur na foirne agus ar
an eispéireas do chuairteoirí, ní chreideann an lucht
bainistíochta go mbeidh tionchar an laghdaithe ar an ioncam
arna thuilleamh criticiúil i dtéarmaí cuntasaíochta i ndáil le
feidhmiú leanúnach an Chester Beatty.

gur cheart go mbeidh an Chester Beatty in ann cibé beart
maolaithe is gá a ghlacadh lena chinntiú go gcloíﬁdh an
Chester Beatty lena acmhainneacht airgeadais sa dá mhí
dhéag atá amach romhainn.
Is iomaí dúshlán a bheidh ann dár gcleachtais oibre faoi mar
a thiocfaidh forbairt ar an bpaindéim, agus tá pleananna á
gcur i bhfeidhm ag an lucht bainistíochta chun na fostaithe is
leochailí a chosaint, agus chun cloí le leibhéil éagsúla srianta
ón Rialtas. Go háirithe, tá ár nósanna imeachta curtha in
oiriúint againn chun obair ón mbaile a éascú do na baill foirne
a bhíonn ag obair san oiﬁg. Tá muinín ag na
hIontaobhaithe agus ag an lucht bainistíochta go bhfuil sé de
chumas ionainn, mar eagraíocht, ár mbealach a dhéanamh
tríd an tréimhse dhúshlánach seo.
24

Faomhadh na ráiteas airgeadais

D’fhaomh na hIontaobhaithe agus an Stiúrthóir/an
Príomhoiﬁgeach Feidhmiúcháin na ráitis airgeadais an 17
Meitheamh 2020.

Is ionann deontais ón Rialtas agus thart ar 80% den ioncam
iomlán, agus tá an leithdháileadh deontais do 2020
deimhnithe cheana féin. Táimid ag súil go leanfar den
leibhéal deontais sin amach anseo, agus is toimhde
thábhachtach í sin sna réamhaisnéisí atá ullmhaithe ag an
lucht bainistíochta.
Tá bearta maolaithe eile curtha i bhfeidhm ag an Chester
Beatty freisin, agus tá sé beartaithe cinn eile a chur i
bhfeidhm ag brath ar fhad agus ar dhéine thionchar
COVID-19 ar a chuid oibríochtaí. Cuimsítear leis sin
laghduithe ar an gcostas oibriúcháin agus laghduithe
féideartha eile de réir mar is gá, ag brath ar an gcomhthéacs.
Tá gach caiteachas neamhriachtanach laghdaithe an oiread
agus is féidir ag an Chester Beatty.
Tá nuashonrú déanta ag lucht bainistíochta an Chester
Beatty ar a réamhaisnéisí bliantúla faoin sreabhadh airgid
chun léiriú a thabhairt ar thionchar dhúnadh an Chester
Beatty don phobal ar feadh cúig mhí agus ar thionchar an
laghdaithe ar ioncam agus ar chaiteachas a bhaineann le
hioncam tuillte dá réir sin. Tá na réamhaisnéisí nuashonraithe
bunaithe ar mheastachán is fearr an lucht bainistíochta ar an
tionchar dóchúil ar ioncam agus ar chostais, bunaithe ar an
bhfaisnéis atá ar eolas faoi láthair. Tá an lucht
bainistíochta muiníneach go léiríonn na réamhaisnéisí go
mbeidh na sreafaí airgid leordhóthanach chun freastal ar
oibleagáidí an Chester Beatty de réir mar a bheidh siad dlite
ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ó dháta ceadaithe na
ráiteas airgeadais. Léirítear leis na réamhaisnéisí reatha
Chester Beatty
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