Tuarascáil Bhliantúil 2020

& Ráitis Airgeadais

Mná ar ardán páláis le radharc lánléargais, Faizabad, an India, c. 1770. CBL In 69.6 (sonraí)

Ag féachaint ar lámhscríbhinn Peirsis trí ghloine formhéadúcháin.

‘Cnuasach eisceachtúil d’earraí ealaíne reiligiúnacha sa
Mheánoirthear agus sa Chianoirthear nach bhfaca muid
in aon mhúsaem eile san Eoraip, curtha le chéile go mín
le tuairiscí sollúnta agus an-spéisiúil a ghabhann leis.’
TripAdvisor, 2020
Chester Beatty
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Tuairisc na nIontaobhaithe
Réamhrá ón gCathaoirleach agus ón bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin
Bliain dheacair, dhúshlánach ab ea 2020, nach
bhfaca aon duine againn a leithéid riamh roimhe.
Maidir le Bord agus Foireann an Chester
Beatty, d’fhág an ráig thobann COVID-19 go
raibh dúshláin thar na bearta le sárú againn i
ngach gné dá ndéanaimid. Bhí ár ndoirse dúnta
do chuairteoirí ar feadh ní ba mhó ná leath den
bhliain. Thit ciúnas sna gailearaí taispeántais agus
sna spásanna poiblí, a bhíonn beo bríomhar de
ghnáth. Rinneadh suntas de nárbh ann a
thuilleadh don fhuinneamh a thagann ó ghrúpaí
daoine a bhfuil suim acu sna rudaí céanna agus
ón taitneamh comhroinnte, rud ba léiriú ar a
thábhachtaí agus a spreagúla atá an caidreamh
lenár gcuid cuairteoirí. Áit sách gruama é músaem
gan chuairteoirí – an chaoi a mbíonn siad ag
breathnú thart, ag foghlaim, ag cur agus ag
cúiteamh, gan trácht ar chupán deas caife a
bheith acu i measc cairde.
Tar éis na chéad dianghlasála i lár mhí an
Mhárta, d’oibrigh foireann an Chester Beatty go
gasta leis an gcuid ba mhó dá gcuid
gníomhaíochta a bhogadh ar líne. Laistigh de
chúpla lá, bhíomar dírithe ar chuairteanna ar líne
a chur in ionad cuairteanna ar an láthair. Tugtar
mionchuntas sa tuarascáil seo ar a raibh i gceist
leis sin dár gcuid cuairteoirí, agus is léir anois go
raibh sé ar cheann de thorthaí dearfacha na
paindéime. Toisc go raibh i bhfad ní ba mhó
daoine ag teacht i dteagmháil leis an músaem ar
líne, cuireadh ar ár gcumas na Bailiúcháin agus
na cláir phoiblí go léir a roinnt le neart daoine ar
fud an domhain. Tharraing beagnach gach caint
agus ceardlann ar líne ní ba mhó daoine isteach
ná mar is gnách; agus bhíomar in ann cuireadh a
thabhairt do chainteoirí idirnáisiúnta óir nach raibh
orthu an turas a dhéanamh. Bhí sé ríshoiléir ón
aiseolas a fuarthas uathu siúd a d’fhreastail ar ár
ngníomhaíochtaí ar líne go gcaithfimid leanúint
leis an gcur chuige seo fiú tar éis na paindéime
agus, go deimhin, a bheith níos solúbtha i gcónaí
ó thaobh freagairt ar riachtanais ár bpobail.
Chester Beatty

Chuaigh an Rannóg Oideachais i gcomhar leis an
Rannóg Dhigiteach le leas a bhaint as an
Teicneolaíocht Faisnéise le cláir phoiblí a chur ar
líne go tapa, lena n-áirítear gníomhaíochtaí ‘déan
agus cruthaigh’ do leanaí agus do dhéagóirí;
scéalaíocht do leanaí; gníomhaíochtaí ealaíon
agus ceardaíochta do gach aoisghrúpa; chomh
maith le himeachtaí ceoil; gníomhaíochtaí sláinte
agus folláine; agus taispeántais chócaireachta.
Chruthaigh na coimeádaithe turais fuaime InFocus, agus chabhraigh siad le hoibrithe
deonacha de chuid an mhúsaeim, a thairg na
turais seo a chruthú freisin. Bhain siad úsáid as na
Bailiúcháin ar bhealaí samhlaíocha,
tarraingteacha chomh maith le hinneachar a
ghiniúint do na meáin shóisialta.
Ar an dea-uair, bunaíodh an Rannóg
Dhigiteach trí bliana ó shin agus, mar sin, bhí an
cumas againn cheana féin cláir ar líne agus cláir
do na meáin shóisialta a chruthú. Mar gheall go
raibh siúlóidí 3T forbartha againn roimhe seo,
cuireadh na taispeántais ar líne go tapa, le cois
cainteanna fíorúla agus turais oideachasúla.
D’éirigh le foireann na rannóige digití an láithreán
gréasáin a chur in oiriúint don chás nua go tapa
freisin, agus chinntigh go raibh na gníomhaíochtaí
ar líne go léir liostaithe in aon áit amháin a bhí
éasca le haimsiú. In ainneoin go raibh orainn na
doirse a dhúnadh agus go raibh srianta foirne i
bhfeidhm ar an láthair, leanadh le digitiú an
Bhailiúcháin ar bhealach teoranta. Nuair nach
raibh an fhoireann in ann dul i mbun oibre,
d’fhoghlaim siad scileanna nua táirgthe agus
eagarthóireachta físeán. Anois go bhfuil béim
mhéadaithe ar ghníomhaíocht ar líne, is léir a
thábhachtaí atá sé acmhainní a fháil leis an
mbailiúchán iomlán a dhigitiú, atá ar cheann de
chuspóirí an mhúsaeim; tar éis an tsaoil, is ó na
bailiúcháin dhigiteacha a fhaightear an t-ábhar le
gníomhaíochtaí ar líne nua, spreagúla a fhorbairt.
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I gcomhar leis an Siopa Féiríní, chruthaigh an
Rannóg Dhigiteach Siopa ar Líne nua, a
seoladh go gairid roimh an Nollaig agus a bhí in
ann freastal ar an éileamh a bhí ar bhronntanais
Nollag. Maisc aghaidhe le híomhánna ó
Bhailiúcháin Chester Beatty na hearraí ba mhó
díol – buntáiste eile paindéime nach rabhthas ag
súil leis!
Fiú agus muid ag iarraidh dúshláin COVID-19 a
sárú, d’éirigh linn clú an mhúsaeim a choinneáil
agus a fhorbairt ar roinnt bealaí. Ach, ar ndóigh,
ní féidir linn dearmad a dhéanamh ar na tionchair
dhiúltacha agus, cé gur dhíríomar thuas ar éachtaí
na bliana, tá sé tábhachtach a chur ar an taifead
anseo go bhfuil an Chester Beatty thíos go mór
leis na tréimhsí fada dúnta. Ní dhéanfaimid ach
cúpla sampla a lua anseo: ar feadh tréimhsí fada
ní raibh ár bhfoireann oilte coimeádaithe in ann
oibriú leis na Bailiúcháin, é sin nó bhí srian lena
gcuid oibre; ó lár mhí an Mhárta, ní raibh an
Leabharlann Tagartha in ann freastal go sábháilte
ar an iliomad taighdeoirí agus grúpaí mac léinn a
fhreastalaíonn uirthi de ghnáth; agus b’éigean don
Rannóg Oideachais athmhachnamh a dhéanamh
ar an gcaoi a bhféadfaí forbairt an Chláir
Idirchultúrtha do Scoileanna, a seoladh i mí an
Mhárta 2020, a chur in oiriúint lena chur ar fáil ar
líne. Ní raibh aon dul as ach clár na dtaispeántas
speisialta a chur ar athlá agus níor
fhreastalaíomar ach ar 82,760 cuairteoir, líon beag
bídeach i gcomparáid leis an mbliain
roimhe (371,384). Laghdaíodh go suntasach an
sruth ioncaim a rabhthas ag súil leis ón Siopa
Féiríní, ó Chaifé Bhóthar an tSíoda agus ó fhruiliú
tráchtála ionaid chomh maith, is ioncam a
mbraitheann taispeántais agus cláir speisialta an
mhúsaeim air. Mar a luadh cheana, cuireadh srian
leis an gclár digitithe agus, mar thoradh air sin, tá
riaráiste ann anois nach mór aghaidh a thabhairt
air sa bhliain amach romhainn.
Sa chúlra, lean obair na mball foirne go léir ar
aghaidh a mhéad ab fhéidir agus tá súil againn
go bhfuil sé le brath sa tuarascáil seo cé chomh
gníomhach agus táirgiúil a bhí siad in ainneoin
na srianta ar fad a bhí i bhfeidhm. Bhí an
fhoireann oifige ag obair ón mbaile an chuid ba
mhó den bhliain. Rinne gach duine gaisce le dul
Chester Beatty

i dtaithí ar bhealaí nua oibre agus le réitigh nua a
lorg ar na constaicí dosheachanta.
Is mian leis na hIontaobhaithe buíochas a
ghabháil leis an bhfoireann ar fad i mbun oibre sa
Chester Beatty as ucht a bheith chomh tiomanta
sin don eagraíocht, agus as cumasú don
mhúsaem leanúint ar aghaidh sa bhliain iontach
dúshlánach seo.
Nuair a bhí sé oscailte ag amanna áirithe le linn
na bliana, d’éirigh leis an músaem a chinntiú
go raibh na treoirlínte go léir le cosc a chur ar
scaipeadh an víris i bhfeidhm, rud a chinntigh
sábháilteacht na foirne agus sábháilteacht an
phobail agus iad ar cuairt. Táimid thar a bheith
buíoch as an tacaíocht a fuaireamar ón Roinn
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta,
Spóirt agus Meán i rith na bliana, as an
tionscadail breise i gcomhair tacaíochtaí
COVID-19 a cuireadh ar fáil agus aip an
mhúsaeim, chomh maith le deontas le cúiteamh a
dhéanamh ar chuid den ioncam a cailleadh.
Agus deireadh 2020 ag druidim linn, chuir an
Chester Beatty tús leis an bpróiseas lenár straitéis
nua don tréimhse 2021–2024 a chur i dtoll a
chéile. Ní hamháin go mbeidh neart dúshlán fós le
sárú sa tréimhse seo tar éis do COVID-19 a lorg a
fhágáil ar an saol, ach beidh neart deiseanna nua
le tapú chomh maith tráth a mbeidh an músaem
ag forbairt plean leathnaithe d’fhonn an mianach
dochreidte atá ann a fheabhsú tuilleadh.

An Dr. Catherine Day
Cathaoirleach

Fionnuala Croke, Uas
Stiúrthóir/POF
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Beirt rialóirí ag campa, an India, c. 1615. CBL In 11A.24 (sonraí)
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MISEAN

Is éard atá i mbuan-mhisean
an Chester Beatty

ná cothabháil agus
caomhnú a

dhéanamh ar Bhailiúcháin
an mhúsaeim agus

iad a chur ar fáil ar

na bealaí is 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

bhaineann

a

leo sna
Bailiúcháin.

Chester Beatty
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mar

F Í S

Beidh iomrá ar an
Chester Beatty

phríomhionad
na hÉireann

tuiscint ar
chultúir an domhain,
maidir le

áit a gcuirtear

eolas agus
caidreamh chun

cinn trí na
Bhailiúcháin, tríd an

saineolas agus trí
chomhshaothair.

Chester Beatty
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Tosaíochtaí Straitéiseacha 2016 – 2020
Tháinig deireadh le plean straitéiseach reatha an Chester Beatty i
mbliana, agus is cúis mhór áthais dúinn go bhfuil an músaem chun
tosú ar straitéis nua in 2021 a chuirfidh bonn faoi fhás agus forbairt
na heagraíochta i gcaitheamh na tréimhse. Mar sin féin, beidh cuid
mhaith de na croíthosaíochtaí a bhí ag an Chester Beatty le cúig
bliana anuas fós mar bhonn agus mar thaca ag saothar an
mhúsaeim agus ag a chúraimí seirbhíse poiblí.
Is ionann na tosaíochtaí straitéiseacha agus an creat trínar féidir
leis an Chester Beatty spriocanna a shocrú agus éachtaí a
thomhas, agus leagtar amach sa tuarascáil seo a leanas éachtaí an
mhúsaeim in 2020 faoi gach ceann de na cúig thosaíocht:

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

Tagann an simurgh chun cúnamh a thabhairt do Rudabeh le breith Rustam, as
Leabhar na Rí (Shāhnāma) le Firdausi. Péintéireacht le Muhammad Zaman,
Isfahan, an Iaráin, 1675-1676. CBL Per 277.3 (sonraí)
Chester Beatty
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13,100

96

Cuairt ar thaispeántais ar líne

Físeán déanta

14,887
Cuairt ar bhlag

80

Ceardlann ar líne

783

Uaireanta d’ábhar ar líne le
feiceáil

528,226

Cuairt ar an láithreán
gréasáin

9

Tá ionadaíocht ag 9 náisiúntacht
i measc ár 45 fostaí
Chester Beatty

54,308

Cuairt ar stór
bailiúcháin dhigiteacha
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Na Bailiúcháin a Chosaint
Caomhantas
Baineann an Chester Beatty leas as na Bailiúcháin le

raon leathan seirbhísí poiblí a chur ar fáil, lena n-áirítear
taispeántais intí, iasachtaí idirnáisiúnta, taighde

léannta agus ábhar digitithe a chuirtear ar fáil saor in aisce
ar líne. Toisc go gcaithfear measúnú críochnúil a

dhéanamh ar gach rud sula ndéantar é a láimhseáil, ní

bheifí in ann a leithéid de sheirbhísí a chur ar fáil murach
tiomantas Fhoireann Caomhnaithe an mhúsaeim.

Cé gur cuireadh cuid mhór de ghníomhaíochtaí an

Chester Beatty ar fionraí de dheasca na paindéime,
leanadh ar aghaidh leis an obair chaomhnaithe sa

tsaotharlann nuair a bhí sí ceadaithe de réir na treorach
sláinte poiblí, agus tar éis bearta áirithe sábháilteachta

a chur i bhfeidhm. Rinneadh 197 earra san iomlán a

chaomhnú in 2020 lena gcur ar taispeáint nó lena ndigitiú.
Ina measc sin tá roinnt tionscadal mór, fadtéarmach

caomhnaithe, amhail deisiú agus athcheangal CBL In 12,
lámhscríbhinn Indiach ón ochtú haois déag, agus CBL Ar
5655, lámhscríbhinn de chuid na Mamalúcach ón

gceathrú haois déag a bhaineann leis an marcaíocht.
Rinneadh 142 pictiúr Peirseacha agus Indiacha a

chaomhnú agus a athfheistiú, agus rinneadh 84 earra a

mheas le haghaidh taispeántas atá le bheith ar siúl in 2021.
Seiceáladh an bhail a bhí ar 1,800 earra eile sula

ndearnadh iad a dhigitiú nó sular ligeadh do léitheoirí
breathnú orthu.

Ullmhaíodh naoi n-earra lena dtabhairt ar iasacht, cé nár
thaistil ach cúig cinn acu sa deireadh de bharr shrianta

COVID-19. Ullmhaíodh 31 earra agus cuireadh isteach sa

taispeántas sealadach Siam trí Lionsa John Thomson iad.
Cuireadh 54 earra eile sna gailearaithe Traidisiúin Naofa

agus Ealaíona na Leabhar. Cuireadh 88 prionta Seapánach
i bhfráma don taispeántas sealadach Eadó Daite.
Tá an Chester Beatty tiomanta d’oiliúint a chur ar

chaomhnóirí nuacháilithe agus dá bhforbairt. Le tacaíocht
ón gComhairle Oidhreachta agus ó Phátrúin Chester

Beatty, cuireann an músaem intéirneacht íoctha dhá mhí

dhéag ar fáil gach bliain. Scéim í atá ar an bhfód dhá bliain
déag anois agus ba í Sophie Coulthard intéirneach na
Comhairle Oidhreachta in 2020. Agus í i mbun na

hintéirneachta, ba é príomhfhócas Sophie ná CBL In 12 a

chaomhnú agus a athcheangal, is lámhscríbhinn Indiach de
Dastur-e Himmat (nó Múnla Fuascailte) ó lár an ochtú
haois déag. Thug Coulthard léacht dar theideal

Conservation and Craft: Learning through Book Structures
mar chuid den tSeachtain Oidhreachta i mí Lúnasa 2020.

Chester Beatty

Turning the Wheel on the Shisan Dam, ón Hamzanama, 1558-1573. CBL In 01.1
(faoin micreascóp)
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Taighde

Sealbhuithe

Is croífheidhm den mhúsaem é an taighde agus spreagtar

Le tacaíocht fhlaithiúil Chairde an Chester Beatty, bhí

chothú leis an bpobal mar chuid dá ról. In 2020, thug

taispeántas Eadó Daite.

baill foirne chun taighde a dhéanamh agus caidreamh a
foireann Chester Beatty 55 léacht, caint, turas agus

an músaem in ann cló nua Seapánach a fháil roimh an

turas ar líne In-Focus do dhaoine dár bpobal anseo in

Taispeántar sa chló piléir fadaithe beirt fhear óga atá

fhoirmiúla amach, leis.

Torii Kiyonaga a dhear é agus Nishimura Yohachi a

Éirinn agus ar fud an domhain. Cuireadh 12 fhoilseachán

Is iondúil go gcuireann an Chester Beatty fáilte chroíúil

roimh thaighdeoirí chuig an Leabharlann Tagartha, áit ar
féidir leo teacht ar earraí sna Bailiúcháin. Nuair a chuir

COVID-19 stop leis an taisteal idirnáisiúnta, áfach, ní raibh
an dara rogha ag scoláirí ach dul i dtuilleamaí

acmhainní ar líne an Chester Beatty, áit a bhfuil fáil ar

íomhánna ardtaifigh de go leor d’earraí an Bhailiúcháin

gléasta mar mhanaigh thaistil Bhúdaíocha nó komusō. Is é
d’fhoilsigh in 1782 é, thart ar seacht mbliana déag tar éis

an-tóir a theacht ar chlónna lándaite sa tSeapáin. Amhail
clónna eile ón am sin, úsáideadh pailéad dathanna

ruaime plandúla. Tá ardchaomhnú na ndathanna agus
dea-bhail an chló ar an iomlán ina ndíol suntais i

gcomórtas le saothair eile san fhormáid seo ón am
céanna.

saor in aisce. Sular dúnadh doirse an mhúsaeim i mí an

Cuireann ábhar an tsaothair seo go mór leis an

an láthair i mí Eanáir agus i mí Feabhra.

an seánra seo clónna, agus is seánra é a raibh Kiyonaga

Mhárta, áfach, óstáladh ochtar taighdeoirí idirnáisiúnta ar

mBailiúchán. Tugtar bijinga (íomhánna de dhaoine áille) ar
an-mhaith aige. Sa chás seo, is wakashu iad na daoine

áille atá léirithe: fir óga atá aibí go gnéasach nach bhfuil a
Alice Derham, Intéirneach Caomhnaithe, ag deisiú
lámhscríbhinn Téalainnis. (CBL Thi 1314)

gcuid urlaí bearrtha fós. Mar a tharlaíonn go minic le

pictiúir ó Shaol Foluana na Seapáine, tá an gnéas fite

fuaite le híocónagrafaíocht na híomhá agus leis an rann a
ghabhann léi.

Chester Beatty
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Seirbhís Phoiblí: Rochtain a Fheabhsú
Bíonn an Chester Beatty sa tóir i gcónaí ar bhealaí nua le
níos mó de na Bailiúcháin a chur os comhair an phobail. I

gceartlár na paindéime, is iomaí dúshlán suntasach a bhí le
sárú ag an músaem maidir le rochtain fhisiciúil ar na
Bailiúcháin. Sainordaíodh sna treoirlínte sláinte ón

Rialtas go mbeadh ar an Chester Beatty agus gach aon

ionad cultúrtha eile sa tír a ndoirse a dhúnadh don phobal ó
lár mhí an Mhárta go dtí deireadh mhí an Mheithimh, agus
arís ó lár mhí Mheán Fómhair go dtí tús mhí na Nollag.

Alice Derham, Intéirneach Caomhnaithe, ag deisiú fóilió ó albam
Indiach. (CBL Is Tf 30)

D’fhág an ciorrú beagnach iomlán ar an taisteal idirnáisiúnta
nach bhfaca an Chester Beatty an líon turasóirí a mbeadh

sé ag súil leis de ghnáth, agus níos measa fós, is iondúil gur
turasóirí iad formhór na gcuairteoirí ar an músaem.

An 1 Eanáir 2020, i ndiaidh idirbheartaíochta, tugadh

isteach uaireanta oscailte breise chun go mbeadh fáil ní

b’fhearr ag cuairteoirí ar an músaem. Mar thoradh air sin,
osclófar na doirse níos luaithe agus dúnfar níos déanaí

iad. Beidh sé oscailte go dtí 8 i.n. ar an gCéadaoin, agus

tabharfar isteach cúig shaoire phoiblí sa bhreis in aghaidh
na bliana. Mar thoradh ar na huaireanta breise seo beidh
an músaem ar oscailt don phobal thart ar 69 lá sa bhreis

gach bliain. Ní fhacthas buntáistí na n-uaireanta breise seo
in 2020 de dheasca COVID-19, ach is cinnte go mbeidh
dea-thionchar acu tar éis na paindéime.

An áit a mbíonn an dólás bíonn an sólás ina aice, áfach,
agus is féidir a rá gur tháinig láithreacht ar líne agus

dhigiteach an Chester Beatty i mbláth le linn na paindéime.

Baineadh amach fás suntasach: Tháinig beagnach 530,000
cuairteoir chun an láithreáin gréasáin, suas ó 186,000 in

2019, agus ar an gcaoi chéanna, tugadh os cionn 55,000

cuairt ag na bailiúcháin dhigiteacha ar líne, suas ó 31,000
an bhliain roimhe sin. Tá an Chester Beatty ag súil go

leanfaidh na treochtaí aníos i ndiaidh na paindéime agus

féachfaidh sé le hinfheistíocht leanúnach a dhéanamh ina
chuid táirgí digiteacha.

Chester Beatty
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Caidreamh Digiteach
Mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19, chuir an músaem

Is acmhainn thábhachtach fós do chuairteoirí í an aip

raibh rochtain oscailte ar chuid mhaith inneachar digiteach

Chester Beatty’. In 2020, fuair an músaem deontas

formhór a acmhainní músaeim ar líne, rud a d’fhág go

nua. Tá an t-inneachar sin anois le fáil ar leathanach ar
leith ar láithreán gréasáin an Chester Beatty.

Chun taispeántais a éascú, chuir an Chester Beatty

siúlóidí fíorúla 3T tríd an músaem chun cinn, a lig don

phobal, áit ar bith ar domhan, cuairt fhíorúil a thabhairt

ar an músaem le linn na bliana. In 2020 tugadh os cionn

13,000 cuairt fhíorúil ar an taispeántas sealadach Siam trí
Lionsa John Thomson agus ar an dá thaispeántas

bhuana, Traidisiúin Naofa agus Ealaíona na Leabhar.

mhóibíleach ‘Treoir Mhúsaeim Dhigiteach an

flaithiúil ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon,

Gaeltachta, Spóirt agus Meán chun inrochtaineacht a

fheabhsú trí theangacha breise a chur leis an aip. Is iad

na teangacha atá ann anois ná Gaeilge, Béarla, Fraincis,
Gearmáinis, Spáinnis, Iodáilis, Ollainnis, Polainnis,

Tuircis, Araibis, Mandairínis, Cantainis agus Seapáinis.
Níl aip mhóibíleach forbartha ach ag trí mhúsaem in

Éirinn faoi láthair agus tá an Chester Beatty ar cheann
acu.

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. Chuir na tréimhsí

dúnta de dheasca COVID-19 agus na riachtanais maidir le
scaradh sóisialta sa stiúideo grianghrafadóireachta
dúshláin roimh an bhFoireann Dhigiteach toisc go

raibh tionchar acu ar líon agus ar chineál na n-earraí a bhí
siad in ann a dhigitiú in 2020. Bíodh sin mar atá, bhí 18%

d’earraí na mBailiúchán digitithe faoi dheireadh na bliana,
méadú 4% ar an mbliain roimhe.

Suiteáil Siam through the lens of John Thomson 1865 – 66.
Chester Beatty
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Caidreamh leis na Bailiúcháin
Toisc nach féidir leis an Chester Beatty ach tuairim is 2-3%
den Bhailiúchán a chur ar taispeáint ag an am céanna sna
gailearaithe buana taispeántais, is iontach an deis atá ann
don mhúsaem leas a bhaint as a chuid acmhainní nach
bhfacthas go dtí seo le haghaidh taispeántais

speisialta iontacha. Bhí sceideal iontach taispeántas

sealadach beartaithe do 2020, ach ar an drochuair, tháinig
COVID-19 ar an bhfód.

Osclaíodh an chéad taispeántas den bhliain, Siam trí
Lionsa John Thomson 1865–66, don phobal an 21
Feabhra 2020, agus 24 grianghraf ann a thóg an

grianghrafadóir agus an scríbhneoir taistil Albanach mór
le rá John Thomson (1837-1921) le linn dó a bheith in

Siam. Thug Thomson a aghaidh ar an Oirthear in 1862

agus ar feadh deich mbliana thaifead sé a thurais chuig

Suiteáil Siam through the lens of John Thomson 1865 – 66.
Amharcann an stiúrthóir Fionnuala Croke
ar ghrianghraf den Prince Chulalongkorn.

tíortha mar Siam, an Chambóid agus an tSín trí mheán na
grianghrafadóireachta. Tá na grianghraif a tógadh ar na

turais sin ar cheann de na taifid is fairsinge ar aon réigiún
sa naoú haois déag. Thug Thomson bailiúchán níos mó

ná 600 pláta gloine ar ais chun na Breataine in 1872, atá

lonnaithe agus á gcaomhnú ag saineolaithe i Leabharlann
Wellcome, Londain ó 1921. Tá dea-bhail ar na

claonchlónna gloine, atá anois 150 bliain d’aois, rud a chur
ar ár gcumas priontaí an-mhór a chur ar taispeáint, cuid
acu ar a méid nádúrtha. Le taobh na ngrianghraf bhí trí
leabhar luathphriontáilte maidir leis an Téalainn ón
mbailiúchán buan, chomh maith le hearraí eile a

fuarthas ar iasacht ón Leabharlann Náisiúnta, ó Choláiste
na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus ó iasachtóir

príobháideach. Dúnadh an taispeántas don phobal an 6
Nollaig, cé go bhfuil sé fós le fáil ar líne mar shiúlóid 3T.

B’éigean an dara taispeántas mór a bhí beartaithe a chur
ar athlá, faraor. In Eadó Daite: Clónna ó Ardchathair na

Seapáine, cuirfear faoi chaibidil an chaoi ar fhág priontaí
bloic adhmaid a lorg ar aitheantas cathrach mar a

mhúnlaigh siad a híomhá. Tá breis is céad prionta agus

leabhar clóite ó na bailiúcháin cháiliúla ealaíne Seapánaí

Suiteáilfidh láimhseálaithe ealaíne grianghraf
den Young Boy a aithníodh mar Sudjai Bunnag.

atá ag an Chester Beatty le cur ar taispeáint. Ag brath ar
COVID-19, tá an taispeántas seo le cur ar siúl anois in
2021.

Chester Beatty
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Déanann Coimeádaí an Taispeántais, Laura Muldowney, maoirseacht ar shuiteáil Siam through the lens of John Thomson 1865 – 66.

‘Bailiúchán álainn a athraítear go rialta agus tailte taibhseach.
Bí ag faire amach do thaispeántais a mhalartú a bhféadfadh
spéis a bheith iontu. Léargas fíor spéisiúil ar ilchultúir’
Google Review, 2020
Chester Beatty
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For-Rochtain Phoiblí agus Obair i gComhar

For-Rochtain Phoiblí agus Obair i gComhar

I mí an Mhárta 2020 sheol an tArd-Rúnaí Katherine Licken

Iarrann an músaem ar scoláire cáiliúil labhairt ar thopaic

Spóirt agus Meán) agus an Stiúrthóir Clár Idirchultúrtha

Feabhra chun comóradh a dhéanamh ar lá breithe

(An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta,

an Chester Beatty do Scoileanna. Ba é an seoladh toradh
comhpháirtíochta dhá bhliain, a fuair tacaíocht ó

Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus

Comhionannas agus ó Éire Ildánach. Chuaigh an Chester

Beatty i gcomhar le Coláiste Mhuire gan Smál, le hOllscoil
Mhá Nuad, le Seirbhís Oideachais Idirchultúrtha

Thuaisceart Éireann agus le Sainchomhairleoireacht
Oideachais Heritec. I measc phríomhthorthaí an

tionscadail tá athbhreithniú agus athdhearadh ar thurais
an Chester Beatty do bhunscoileanna agus

éigin a bhaineann leis na Bailiúcháin gach bliain i mí

Chester Beatty. In 2020, bhí ríméad ar an Chester Beatty
fáilte a chur roimh an Dr. Irving Finkel, síceolaí agus
coimeádaí táibléad dingchruthach i Músaem na

Breataine i Londain. Tá suim ar leith aige i smaointe,

draíocht agus leigheas ársa, agus déanann sainfheidhmiú
chomh maith ar stair cluichí boird an domhain. Eisean a
bhunaigh an Great Diary Project, a dhéanann iarracht
dialanna príobháideacha a thabhairt saor ón mbosca
bruscair.

d’iar-bhunscoileanna; oiliúint a chur ar threoraithe agus

Thug sé caint mhaisithe ar ábhar an scoláire iontach

agus san fhoghlaim bunaithe ar ábhair d’fhonn cur leis an

tábhachtach a rinne sé chun ciall a bhaint as

ar éascaitheoirí i straitéisí amharc-smaointeoireachta

smaointeoireacht chruthaitheach agus chriticiúil atá i réim i
gcóras oideachais na hÉireann; agus deiseanna forbartha
gairmiúla leanúnaí a fhorbairt agus a chur ar fáil do
mhúinteoirí ar fud oileán na hÉireann.

Lean an Chester Beatty air ag comhoibriú le Comhlacht

Edward Hincks, agus chuir faoi chaibidil an cion iontach
scríbhneoireacht dhingchruthach, éacht nár ghnóthaigh sé
an t-aitheantas a bhí ag dul dó as riamh. Mhínigh sé cén
fáth ar cheart go bhfaigheadh an t-iar-mhac léinn seo de

chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ní ba mhó
aitheantais as a chuid oibre.

Cultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (Dublin

Culture Connects roimhe seo) agus leis na tionscnaimh a

bhaineann leis – ar cláir iad a fhéachann le pobail áitiúla a
mhealladh le bheith páirteach in institiúidí agus

gníomhaíochtaí cultúrtha ina gceantar féin d’fhonn a saol
a shaibhriú agus cultúr a chur chun cinn i measc

shaoránaigh uile na cathrach. D’eagraigh an músaem
roinnt cainteanna beo ar théamaí amhail an Clár

Oideachais Idirchultúrtha, Poirceallán na Síne agus
Créatúir Mhiotasacha.

Seirbhís Phoiblí: Caidreamh agus Foghlaim
Idirchultúrtha a Chothú

Mar phríomhionad na hÉireann don idirphlé agus don
fhoghlaim idirchultúrtha, tá an Chester Beatty ina

cheannasaí sa mhalartú idirchultúrtha. Gné ríthábhachtach
dá straitéis ná gealltanas chun próifíl idirnáisiúnta an

mhúsaeim a láidriú agus a chaidreamh idirchultúrtha a
fheabhsú. Tríd an gclár poiblí agus trí obair na Foirne
Oideachais a dhéantar an méid sin go príomha.
Chester Beatty

Seachadann an Dr Irving Finkel, Coimeádaí Cúnta, Roinn an Mheánoirthir,
Músaem na Breataine, Londain, Léacht Bhliantúil Chester Beatty 2020: The
Great Edward Hincks an 6 Feabhra 2020.
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An Clár Poiblí

creidimh an domhain, tíreolaíocht, stair agus ábhair STEAM

Is é is aidhm le clár poiblí an Chester Beatty ná tuiscint ar

matamaitic).

an mBailiúchán agus an taitneamh a bhaintear as a

(eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, ealaín, agus

fheabhsú, agus, chuige sin, tugtar cuireadh don phobal

I measc na ngníomhaíochtaí eile a cuireadh ar fáil ar líne

lena gcultúr féin. Agus úsáid á baint as na Bailiúcháin mar

agus ceardaíochta, gníomhaíochtaí réamhthaifeadta agus

blaiseadh a fháil de chultúir a d’fhéadfadh a bheith difriúil
inspioráid, déanann an clár poiblí ceiliúradh ar chultúir ó
áiteanna ar fud an domhain agus cuimsíonn féilte

tábhachtacha cultúrtha. Bíonn na téamaí ag teacht leis na

taispeántais speisialta, agus cuimsítear leo gníomhaíochtaí
do theaghlaigh ina bhfuil leanaí óga, ceardlanna do

dhéagóirí, ceardlanna do dhaoine fásta, turais, cainteanna,
scannáin, gníomhaíochtaí agus léirithe.

Chuir paindéim COVID-19 isteach go mór ar an gclár ar

an láthair ó lár mhí an Mhárta 2020 ar aghaidh, ach bhog

Foirne na Rannóga Digiteacha agus Oideachais go gasta le
hiad a thabhairt ar líne laistigh de chúpla seachtain.

do leanaí agus do dhéagóirí bhí ceardlanna beo ealaíon

seisiúin scéalaíochta. Ar bhuaicphointí na seisiún seo bhí

méarphuipéid agus déanamh feananna i gcomhar le Féile

na Fiosrachta; sraoilleáin Tanabata a chruthú chun an fhéile
Sheapánach Tanabata a cheiliúradh; ceardlann déanta

colláisí le hinspioráid ó ghrianghraif John Thomson ó Siam;
rang teagaisc ar an Oíche Chultúir maidir le ikebana le tús
eolais a thabhairt ar phrionsabail cóirithe bláthanna na

Seapáine; scéalaíocht iltheangach i mBéarla, i nGaeilge

agus in Iodáilis; rang teagaisc ar an eitseáil le hinspioráid ó

snoiteáin atá le fáil i mbailiúchán leabhar séada an Chester
Beatty; agus fiú seisiún ióga ar líne do leanaí.

Taifeadadh imeachtaí agus léachtaí nuair ab fhéidir agus

Bhí na cláir do dhaoine fásta dírithe ar idir oideachas,

YouTube agus trí láithreán gréasáin an Chester Beatty féin.

mbuaicphointí bhí seisiúin rialta Qigong, cineál machnaimh i

cuireadh ar fáil ar líne iad trí chainéal an Chester Beatty ar
Le linn na bliana, breathnaíodh ar fhíseáin ar an gcainéal

beagnach 22,000 uair, i gcomparáid le 3,400 uair in 2019.
Agus na scoileanna agus na hionaid cúraim leanaí dúnta ó

mhí an Mhárta go dtí deireadh mhí an Mheithimh, bhí áthas
ar an Chester Beatty acmhainní ar leith a chur ar fáil ar a
láithreán gréasáin do gach aoisghrúpa, lucht na

hArdteistiméireachta san áireamh. Bhain na hábhair

oideachasúla tarraingteacha seo le stair na healaíne,

foghlaim, chruthaitheacht agus folláine. I measc na

dtraidisiún na Síne; ceardlann déanta hataí le Bloomsday a
cheiliúradh, a luadh in The Irish Times; ceardlann líníochta

dragan Síneach don Oíche Chultúir; agus roinnt cainteanna
ó aoi-chainteoirí agus ó fhoireann an Chester Beatty féin.

Thug an músaem faoi deara le himeacht na bliana go raibh

méadú suntasach tagtha ar líon na ndaoine a bhí ag freastal
ar imeachtaí ar líne i gcomparáid le himeachtaí ar an láthair:
bhí beagnach 20,000 duine páirteach in imeachtaí ar líne,
méadú os cionn 2,000 ar an bhfigiúr in 2019.

Tugann mic léinn cuairt ar ghailearaí Arts of the Book le linn
lainseáil Chlár na Scoileanna Idirchultúrtha 2020.

Chester Beatty
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Inbhuanaitheacht ó Thaobh Airgid de
Urraíocht
Tá an Chester Beatty thar a bheith buíoch as an deontas

dár bhFoireann Caomhantais. Tá céimithe ón gclár tar éis

Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, agus as an maoiniú

fud an domhain, lena n-áirítear an British Museum, an

bliantúil a fhaigheann sé ón Roinn Turasóireachta, Cultúir,

tionscadail breise a cuireadh ar fáil le bearta sábháilteachta
COVID-19 a chur i bhfeidhm agus le cúiteamh a dhéanamh
ar chuid den ioncam a chaill an músaem dá dheasca.

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.
Is mian leis an Chester Beatty buíochas a ghabháil leis an

leanúint orthu agus dul ag obair in institiúidí gradamúla ar
National Trust, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, an

Leabharlann Bodleian, agus an Royal Collection Trust.
De réir mar a leanann an Chester Beatty air ag cothú

caidreamh domhain leis an tSeapáin, tá an músaem buíoch
de Chlár Tacaíochta Taispeántas thar Lear Fhondúireacht
na Seapáine as urraíocht a dhéanamh ar an gcatalóg
taispeántais d’Eadó Daite, agus d’Fhondúireacht

Idirnáisiúnta Toshiba, a thacaigh go fial leis an taispeántas.

Uasal Dermot Desmond, ar thug a bhronntanas

ceannaireachta tacaíocht ríthábhachtach do thionscadal
digitithe an mhúsaeim. Ba í an bhliain 2020 an bhliain
dheireanach den bhronntanas trí bliana, atá tar éis

éascaíocht a dhéanamh ar dhigitiú 18% den Bhailiúchán go
dtí seo.

Mar thoradh ar dheontas flaithiúil ón Sumitomo

Foundation, tá an Chester Beatty sa dara bliain de

thionscadal dhá bhliain chun caomhnú a dhéanamh ar

phéire scrollaí lámhscríofa maisithe dar teideal Cuntas ar
ghníomhartha Zōga Shōnin (Zōga Shōnin gyōgōki emaki
(CBL J 1130)), ar phéinteáil Hōjuken Hōgan in 1711 iad.

Seo an ceathrú tionscadal dár gcuid a fuair tacaíocht ón
Sumitomo Foundation.

In 2019, fuair an músaem deontas ó dhuine gan ainm chun
tacú le 30 lámhscríbhinn Iúdáiach agus Samárach a

dhigitiú. Cuireadh an tionscadal i gcrích i mí Dheireadh

Fómhair 2020 agus tá na híomhánna ar fáil ar láithreán
gréasáin an Chester Beatty agus ar láithreán gréasáin
Leabharlann Náisiúnta Iosrael freisin.

Lean an Chomhairle Oidhreachta agus Pátrúin an Chester
Beatty orthu ag tacú leis an Intéirneacht Chaomhantais in

2020, agus bhíomar an-sásta an tacaíocht sin a fháil. Deis

eisceachtúil an clár seo d’intéirnigh oiliúint a fháil mar chuid
Suiteáil Intéirneach Caomhnaithe, Sophie Coulthard, CBL J 1644 le haghaidh taispeántais.
Chester Beatty
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Clár Ballraíochta na gCairde
Bhí an deis ag na Cairde in 2020 léargas sa chúlra a fháil

An Siopa Féiríní, Caifé Bhóthar an tSíoda agus Fruiliú
Tráchtála Ionaid

ar chláir chaomhnaithe an mhúsaeim, chomh maith le

Nuair a dúnadh an Chester Beatty mar gheall ar

dhomhanda trí chainteanna ar líne, club na leabhar agus

Bhóthar an tSíoda agus fruiliú ionaid, trí shruth ioncaim

blaiseadh a fháil de ghnéithe éagsúla de chultúir

turais. Leathnaigh na Cairde a gcuid eolais ar stair, ealaín

agus ailtireacht na Seapáine go háirithe trí chlár speisialta
cainteanna agus ceardlann, a chuimsigh sraith léachtaí
ceithre seachtaine ar Thréimhse Eadó sa tSeapáin, a

raibh an Dr. Mary Redfern i gceannas uirthi. I mí Eanáir,
sular tugadh srianta isteach de dheasca na paindéime,

bhain siad taitneamh as cuairteanna príobháideacha ar

COVID-19, dúnadh freisin an Siopa Féiríní, Caifé

thábhachtacha don mhúsaem. Cé gur osclaíodh an

Chester Beatty ar feadh seala i míonna an tsamhraidh,

níor tháinig mórán cuairteoirí chun an tSiopa ná chun an
Chaifé, agus d’fhág an cosc ar imeachtaí ar an láthair

nach rabhthas in ann atosú ar chor ar bith ar an ionad a
ligean amach ar cíos.

láithreacha cultúrtha níos gaire don bhaile, amhail

Mar sin féin, sheol an músaem a shiopa ar líne i lár mhí na

agus Gailearaí na Lánaí Arda i gContae Lú.

Nollag. Cé nach raibh ach raon teoranta earraí le díol i

bailiúchán arm Chester Beatty ag Campa an Churraigh,

Ba mhaith leis an músaem buíochas a ghabháil leis na

Cairde uile, bídís ina gcairde nua nó seanbhunaithe, 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 i gcónaí: 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
ar ár gcláir chaomhantais agus taispeántas. Táimid buíoch

Samhna díreach roimh shéasúr siopadóireachta na

dtosach, ní rabhamar ag súil leis an éileamh iontach ón
bpobal agus rinneadh beagnach 200 ordú laistigh de
chúpla lá. Ba iad maisc aghaidhe ar a raibh sraith

íomhánna ó na Bailiúcháin na hearraí ba mhó díol. I

measc na n-earraí eile a raibh tóir orthu bhí cártaí Nollag,
dialanna, réimse ‘Yogini’, a chuireann Músaem na

Breataine ar fáil, cásanna spéaclaí agus míreanna mear-

aí. Tá súil ag an Chester Beatty go leanfaidh an siopa ar

líne ag comhlánú an tsiopa fhisiciúil sa tréimhse iar-phaindéimeach.

chomh maith dár bPátrúin uile a bhfuil a líon ag méadú

mar ní bheadh ár gclár intéirneachta Caomhnaithe ann dá
n‑uireasa.

An Dr Moya Carey, Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamach, i gceannas ar chamchuairt ar Gift of a Lifetime
Chester Beatty
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Gnóthachtálacha Foirne
Tá an Stiúrthóir agus na hIontaobhaithe buíoch
d’fhoireann an Chester Beatty, a léirigh
tiomantas agus solúbthacht thar na bearta in
aimsir na géarchéime sláinte poiblí is measa
le céad bliain. Le scoileanna agus seirbhísí
cúraim leanaí dúnta, agus gan go leor de na
gnáth-thacaíochtaí a bheith ar fáil, luigh baill
foirne isteach ar obair ón mbaile agus d’éirigh
leo seirbhísí an mhúsaeim ar fáil go cianda.
Lean siad orthu ag fás agus ag forbairt ina ról
agus tá neart deiseanna nua ar líne cruthaithe
acu don Chester Beatty.

Beatty. Nuair nach raibh fáil acu ar an stiúideo

An Coiste Folláine

gearrchúrsa oiliúna gairmiúla, de bhreis ar an obair

grianghrafadóireachta, cuir i gcás, chuaigh na

grianghrafadóirí digiteacha i mbun oiliúna ar líne lena

fhoghlaim cén chaoi físeán a stiúradh, a ghabháil agus a
iarphróiseáil ar ardchaighdeán gairmiúil.

Bhain 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, na bainistíochta bailiúchán, na
margaíochta digití, na bainistíochta slándála, na slándála

TF, agus an airgeadais. Ina theannta sin, ghlac siad páirt i
mbreis agus 20 comhdháil, ceardlann, seimineár agus
thaighde agus acadúil a luadh cheana.

Le cabhrú le fostaithe fanacht sláintiúil agus nasctha agus

iad ag obair ón mbaile, thacaigh an Chester Beatty le bunú
Coiste Folláine a mbeadh an fhoireann féin i

gceannas air. D’eagraigh an coiste roinnt imeachtaí ar

líne le linn 2020, lena n-áirítear tráth na gceist, seimineár
gréasáin ar an gcothú, ranganna sínte agus ióga,

ceardlanna ealaíon agus ceardaíochta agus comórtais

ghrianghrafadóireachta. Scaip siad leideanna freisin maidir
le codladh, aireachas agus aclaíocht.
Forbairt agus Oiliúint Foirne
Tugann an Chester Beatty tacaíocht don fhoghlaim agus

Cruinniú comhpháirtithe an Chláir Scoileanna Idirchultúrtha 2020.

forbairt i measc fostaithe trí cheithre phríomhshnáithe:

Oibrithe Deonacha

ar sheimineáir; tacaíocht do chúrsaí acadúla, bíodh baint

Ní fhéadfadh an Chester Beatty freastal ar an oiread sin

theastaíonn ón eagraíocht; agus ar deireadh, cúiteamh ar

hoibrithe deonacha, a oibríonn ar an deasc fáiltithe agus

mhúsaem.

ad hoc. Cé nach raibh cead acu a bheith ar an láthair ar

Cé go raibh formhór na bhfostaithe in ann a ról a

dheasca COVID-19, rinne oibrithe deonacha a gcion

an bhfoirgneamh ag teastáil ó roinnt fostaithe le hobair

gréasáin an Chester Beatty agus thug cainteanna beo ar

freastal ar an láthair, d’fhreastail ar chúrsaí oiliúna agus

gcomhar le rannpháirtithe Chlub Cultúir Chomhairle

freastal ar chúrsaí oiliúna; freastal ar chomhdhálacha agus
acu lena ról, nó baint níos leithne acu leis na scileanna

daoine gan an tacaíocht fhlaithiúil a fhaigheann sé ó na

bhallraíocht ghairmiúil nuair atá buntáiste áirithe ann don

sa Siopa Féiríní, agus a thugann turais sceidealaithe agus
feadh tréimhsí fada le linn na bliana de

chomhlíonadh go héifeachtach ón mbaile, bhí rochtain ar

féin le Turais ar Líne In-Focus a tháirgeadh do láithreán

a dhéanamh. Nuair nach raibh na fostaithe siúd in ann

líne ar ghnéithe éagsúla de bhailiúcháin an mhúsaeim i

d’fhoghlaim scileanna nua le cur le hacmhainn an Chester

Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Chester Beatty
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Pleananna don Am atá le Teacht
Beidh pleananna an Chester Beatty don am atá
le teacht fite fuaite le Plean Straitéiseach 2021
– 2024, atá ar na bacáin, ach clúdófar go
ginearálta na cúig chuspóir straitéiseacha
reatha.
Na Bailiúcháin a Chosaint
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

Caidreamh Idirchultúrtha a Chothú
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.

Inbhuanaitheacht ó Thaobh Airgid de

fheidhm lárnach d’fhonn ábharthacht na mBailiúchán

Leanfaidh an Chester Beatty air ag spreagadh deiseanna

caidreamh le hinstitiúidí acadúla a chur chun cinn agus

lena n-áirítear an Siopa Féiríní, an Caifé, Clár na gCairde

spreagadh, agus cinnteoidh go mbeidh clár taighde

Féiríní ar líne, rud a chuirfidh go mór leis an siopa ar an

amach anseo a chinntiú. Chuige seo, déanfaidh sé

úra urraíochta agus ag forbairt a shreafaí ioncaim féin,

teagasc agus taighde bunaithe ar na bailiúcháin a

agus fruiliú tráchtála. Fásfaidh sé láithreacht an tSiopa

scolártha leanúnach mar thiománaí ag na taispeántais

iomlán.

agus ag na cláir phoiblí.
Rochtain a Fheabhsú

Baill Foirne
Leanfaidh an Chester Beatty air ag obair leis an Roinn

Éacht mhór don mhúsaem ab ea seoladh shuíomh idirlín

Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus

chuid de na bailiúcháin dhigiteacha ar líne. Ba é an sprioc

i bhfeidhm lena chinntiú go mbíonn na leibhéil foirne chuí

iomláine ar líne, feiceálacht agus caidreamh an Chester

anseo a chomhlíonadh ionas gur féidir leis an músaem a

spéise úrnua, cibé áit ar domhan a mbeidís.

Chester Beatty de thacaíocht a thabhairt don fhoireann

Leis an tionscadal digiteach seo, féachfar leis an

agus dea-fhorbairt phearsanta a chur chun cinn ina róil

nua an Chester Beatty in 2019, tráth ar cuireadh an chéad

Meán chun Plean Fórsa Saothair an Chester Beatty a chur

dheiridh ná an Bailiúchán a dhigitiú agus a chur ar fáil ina

ann chun na riachtanais reatha agus na riachtanais amach

Beatty a fhorbairt, agus é a dhéanamh inrochtana do lucht

chuspóirí straitéiseacha a chomhlíonadh. Leanfaidh an

eispéireas cuartaíochta a fheabhsú agus bealaí nua a

ina gcuid ról trí dhea-chleachtas oibre, dea-chumarsáid
ghairmiúla.

spreagadh le haghaidh caidrimh leis an mBailiúchán, ar
líne agus sa mhúsaem araon.

Méadóidh an Chester Beatty líon na n-earraí Bailiúcháin
atá ar fáil ar líne, méadóidh líon na gcuairteoirí fíorúla

ar na Bailiúcháin agus, dá réir sin, 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.
Chester Beatty

Theo Clarke os comhair Soiscéil Mhatha agus Mharcais, 18ú haois, an Aetóip.
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Liosta na Foirne
Oifig an Stiúrthóra

Caomhantas

An Siopa Féiríní

Fionnuala Croke
Stiúrthóir

Kristine Rose-Beers
Ceannasaí na Chaomhantais

Rie Mishima
Bainisteoir an tSiopa Féiríní

Claire Dukes,
Cúntóir Feidhmiúcháin
don Stiúrthóir

Julia Poirier
Caomhnóir Leabhar

Eimear Tynan
Cúntóir sa Siopa Féiríní

Sophie Coulthard
Intéirneach ón gComhairle
Oidhreachta

Penny Wu
Cúntóir sa Siopa Féiríní

Julia Pycinska-Taylor
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí

Oideachas

Wafa Memon
Cúntóir sa Siopa Féiríní

Jenny Siung
Ceannasaí Oideachais

Slándáil agus Seirbhísí do
Chuairteoirí

Kim O’Connor
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí

Justyna Chmielewska
Oifigeach Oideachais

Justin Rovira Kearney
Bainisteoir Fáilteachais &
Slándála

Forbairt
Sabhbh Ní Mhaolagáin
Oifigeach Ballraíochta &
Forbartha
Caroline O’Hora
Comhordaitheoir Imeachtaí
Bailiúcháin
An Dr Moya Carey
Coimeádaí na mBailiúchán
Ioslamach

An Dr Heidi Campbell
Cúntóir Oideachais
Digiteach

Laura Muldowney
Taighdeoir na hÁise Thoir

Tim Keefe
Ceannasaí Cúrsaí Digiteacha

An Dr Mary Redfern
Coimeádaí Bhailiúcháin na
hÁise Thoir

Sinéad Ward
Coimeádaí Digiteach

An Dr Jill Unkel
Coimeádaí na mBailiúchán
Thiar
Felicia Tan
Cláraitheoir

Jon Riordan
Grianghrafadóir Digiteach
Caroline Harding
Grianghrafadóir Digiteach
Jenny Greiner
Cúntóir Seirbhísí Digiteacha

Leabharlann Thagartha

Oibríochtaí

Celine Ward
Leabharlannaí Tagartha

Derval O’Carroll
Ceannasaí Oibriúchán &
Riaracháin

An Dr Hyder Abbas

Leabharlannaí Cúnta

Mary Corless
Bainisteoir Acmhainní
Daonna
Anne Dillon
Bainisteoir Airgeadais
Colin Kavanagh

Bainisteoir Teicneolaíochta
Faisnéise agus Cumarsáide
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Kevin Hackett
Maoirseoir Seirbhísí
Cuairteoirí
Adriana Stroe
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí
David Farrelly
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí
Jesse Beers
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí
Alan Fitzgerald
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí
Val Kavanagh
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí
Colm Kiernan
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí
Brendan Lynch
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí
John McMahon
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí
David Steele
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí

Marta Lejk
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí
Maren Reeder
Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí

Anne-Marie Hughes

Oifigeach Sinsearach
Seirbhísí do Chuairteoirí

Foireann Oibrithe
Deonacha an Chester
Beatty
Treoraithe Turais
Hiromi Anzai
Joan Barnewell
Noeleen Bryan
Diana Delia
Costanza Ficorella
Tasneem Filaih
Tom Marling
Elim McCabe
Patricia McCabe
Nateghe Moane
James Meehan
Brian O’Neill
Tom O’Regan
Mary O’Riordan
Jo O’Rourke
Margaret Roche
Orla Ryan
Ionadaithe Seirbhíse do
Chuairteoirí
Margaret Brady
Noel Gorman
Mary Neville
Cúntóirí Miondíola
Marie FitzGerald
Mary Gallagher
Irina Telesco
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Intéirneach Caomhnaithe, Sophie Coulthard, agus Caomhnóir, Julia Poirier, ag suiteáil CBL J 1680 le haghaidh taispeántais.
Chester Beatty
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Athbhreithniú Airgeadais 2020
Tá a chuid ráiteas airgeadais curtha i láthair ag an Chester Beatty de réir FRS 102
agus an Ráitis ar Chleachtas Molta na gCarthanas, agus, dá réir sin, cuimsítear
leo an t-athbhreithniú achomair airgeadais seo.
Mar a luadh cheana, bliain dheacair, dhúshlánach ab ea 2020, nach bhfaca
aon duine againn a leithéid riamh roimhe. Bhí tionchar as cuimse ag paindéim
COVID-19 agus ag na srianta a cuireadh i bhfeidhm dá deasca ar ghníomhaíochtaí
trádála agus ioncam an Chester Beatty.
In 2020 fuair an Chester Beatty deontas reatha €2,862K agus deontas caipitil €175K ón Roinn
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Tá an Chester Beatty buíoch den Roinn,
a chuir maoiniú breise tionscadail ar fáil i rith na bliana deacra seo. Fuair an Chester Beatty €13K le
bearta sláinte agus sábháilteachta poiblí a bhain leis an bpaindéim a chur i bhfeidhm, méid a caitheadh ar
threalamh sláintíochta agus comharthaíocht riachtanach. Bronnadh €15K sa bhreis air chun Treoir
Dhigiteach an Mhúsaeim a fhorbairt tuilleadh agus, níos tábhachtaí fós, deonaíodh €200K eile i mí na
Nollag mar chúiteamh ar an ioncam tuillte a chaill an músaem. Tá an músaem buíoch freisin d’urraitheoirí
eile as an tsuim €159K a fuarthas in 2020 ó dheontóirí éagsúla.
Bliain gan fasach ab ea 2020 agus tháinig laghdú ollmhór ar ioncam trádála an Chester Beatty go €124K,
síos 70% i gcomparáid le 2019 (€416K in 2019). Bíodh sin mar atá, seoladh Siopa Féiríní ar líne go
gairid roimh an Nollaig, díreach in am don tréimhse ghnóthach shiopadóireachta. Tugadh isteach €42K
sa tréimhse seo, méid ab ionann agus 40% de dhíolacháin iomlána na bliana.
An t-ioncam infheistíochta €16K a fuarthas, rinneadh é a athinfheistiú agus fuair Chester Beatty €1K ó
na Coimisinéirí Ioncaim faoin Scéim Cúitimh CBL. Rinne an Rannóg Dhigiteach uasghrádú ar cheamara
in 2020 agus bhí an t-uasghrádú seo maoinithe go páirteach trí shean-chomhpháirt cheamara a “thrádáil
isteach”. Tá an gnóthachan a d’eascair as sin luaite sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais ar
leathanach 29.
De réir nóta 2(c), creideann Iontaobhaithe an Chester Beatty go bhfuil an Bailiúchán eisceachtúil mar
shócmhainn ar mhórán bealaí. Tá sé neamh-inchoimhthithe, uathúil, neamh-in-athsholáthraithe,
seanda agus leochaileach. Ar an gcaoi seo, is sócmhainn é nach bhféadtar luach a chur air go héasca
ar bhealach a bheadh fiúntach do léitheoirí na ráiteas airgeadais. Leis an Ráiteas ar Chleachtas Molta
do Charthanais a chomhlíonadh, áfach, caithfear gach rud a chuirtear leis an mbailiúchán, cibé acu a
dheonaítear nó a cheannaítear é, a thaifeadadh mar Shócmhainn Oidhreachta sna Ráitis Airgeadais. Dá
bharr sin, tá caipitliú déanta in 2020 (nóta 14) ar gach earra a cuireadh leis an mBailiúchán ó bhí Eanáir
2016 ann (tráth ar ghlac an Chester Beatty leis an Ráiteas ar Chleachtas Molta do Charthanais).
De réir an Ráitis ar Chleachtas Molta do Charthanais, tá miondealú déanta ar an gcaiteachas ina
Ghníomhaíochtaí Carthanacha (caomhnú, taispeántais, cúrsaí digiteacha agus oideachas –
príomhfheidhmeanna an Mhúsaeim – agus na costais tacaíochta a bhaineann leo sin) agus ina
Ghníomhaíochtaí Tiomsaithe Airgid (gníomhaíochtaí trádála an Chester Beatty, an Siopa Féiríní,
Infheistíochtaí, Clár na gCairde agus na costais tacaíochta a bhaineann leo sin). Choinnigh an Chester
Beatty súil ghéar ar an gcaiteachas sa bhliain chorrach seo. Gearradh siar ar chaiteachas neamhsheasta
suas le 45% in áiteanna d’fhonn a chinntiú nach ndéanfadh an músaem róchaiteachas i gcomparáid leis
an ioncam. Bhí laghdú 6% ar chaiteachas carthanach i gcomórtas le 2019, agus laghdú 25% ar
chaiteachas tiomsaithe airgid.

Chester Beatty
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Tuairisc Rialachais
Socruithe Rialachais
Is iontaobhas féinrialaitheach carthanach poiblí é an
Chester Beatty a bunaíodh faoi théarmaí Uacht Sir Alfred
Chester Beatty (1875–1968), agus deonaíodh probháid air
in 1968.
Tá sé faoi úinéireacht ag Bord Iontaobhaithe a ceapadh faoi
théarmaí Uacht Chester Beatty, arna leasú ag ordú Ard-Chúirte
in 1997, a bhfuil sé á choinneáil acu chun úsáid agus leas
an phobail. Tá an músaem ar cheann d’Institiúidí Cultúrtha
Náisiúnta na hÉireann agus tá tacaíocht á fáil aige ó dheontas
ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt
agus Meán.
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 in 2016 é, tá
an músaem ag comhlíonadh Chód Rialachais do Charthanais
an Rialálaí Carthanas.
Faoi chuimsiú an Chóid Rialachais do Charthanais, tá na
socruithe rialachais ar leith sa mhúsaem cláraithe ag an
Chester Beatty agus tá sainmhíniú tugtha ar ghnéithe amhail
feidhmeanna riachtanacha an Bhoird, freagrachtaí an
Chathaoirligh agus an POF araon, agus treoirphrionsabail an
Bhoird.

Bord na nIontaobhaithe
Iontaobhaithe
Leagadh amach in uacht Sir Alfred Chester Beatty gur chóir go
mbeadh a dó dhéag chomhalta ar a mhéad ar Bhord na nIontaobhaithe. Léiriú é an Bord ar mheascán de phríomhpháirtithe
leasmhara – déanann idir an tUachtarán agus Taoiseach duine
amháin a cheapadh agus déanann an tAire Turasóireachta,
Cultúir, Gaeltachta, Spóirt agus Meán triúr a cheapadh. Tá
suíochán amháin eile ag Stiúrthóir na Leabharlainne Náisiúnta
de bhrí oifige agus ceaptar na sé phost eile de réir rogha an
Bhoird. Ó 1997, ceaptar nó comhthoghtar na hIontaobhaithe
chun seirbhís téarmaí cúig bliana a thabhairt agus féadann siad
oiread agus seirbhís dhá théarma i ndiaidh a chéile a thabhairt.

Chester Beatty

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, déantar
scriosadh ar aon chóipeanna de dhoiciméid a bhaineann leis
an mBord (lena n-áirítear cóipeanna leictreonacha, ach gan a
bheith teoranta dóibh), is cuma cén chaoi a stóráiltear iad (lena
n-áirítear gléasanna leictreonacha, ach gan a bheith teoranta
dóibh), agus ábhair chúltaca ghaolmhara, ar chríochnú téarma
d’Iontaobhaí.
Ba iad seo a leanas Iontaobhaithe an Chester Beatty in 2020:
An Dr Catherine Day (Cathaoirleach, tofa i mí Mheán Fómhair
2017): ceaptha mí na Samhna 2015; athcheaptha mí na
Samhna 2020
Sir Marc Cochrane: ceaptha in 1988
An Dr Sandra Collins (ex officio): ceaptha i mí Iúil 2015
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 (go dtí mí Feabhra
2020): 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
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An tOllamh Roger Stalley (ceapachán an Uachtaráin): ceaptha
in 1993
Tháinig Bord na nIontaobhaithe le chéile cúig huaire in 2020.
Conradh agus Cód Iompair na nIontaobhaithe
Nuair a cheaptar iad, éilítear ar Iontaobhaithe Conradh agus
Cód Iompair a shíniú agus, ar an gcaoi sin, gealltanas a chlárú
go seasfaidh siad le luachanna, cuspóirí agus beartais an
Chester Beatty agus go gcloífidh siad le hardchaighdeán
iompair agus a sainchúram á dhéanamh acu.

Treoirphrionsabail an Bhoird
Oscailteacht
Foilsíonn an tIontaobhas tuairisc mar chuid de na ráitis
airgeadais deireadh bliana. Is éard a bhíonn sa tuairisc seo ná
eolas ar an Iontaobhas agus ar a chuid oibre le himeacht na
bliana. Bíonn 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.

Coistí an Bhoird
Coiste Iniúchóireachta agus Airgeadais
Chester Beatty

Amhail 2020, is é an t-aon choiste lánbhunaithe 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 i
nmheánach.
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
arDéanann 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 tUas. David Gillett (thosaigh i mí na Nollag 2020)
An tOllamh Roger Stalley (d’éirigh as i mí na Nollag 2020)
An tUasal John B Dillon, Ball seachtrach (d’éirigh as i mí an
Mheithimh 2020)
Deborah Mintern, Uas., Ball seachtrach (thosaigh i mí an
Mheithimh 2020)
Bhuail an Coiste Iniúchóireachta agus Airgeadais le chéile trí
huaire in 2020.
An Coiste Ainmniúchán
Aontaíodh ag cruinniú de Bhord na nIontaobhaithe i mí na
Nollag 2020 go mbunófaí Coiste Ainmniúchán le tacú leis an
bpróiseas ceaptha iontaobhaithe nua. Cuid lárnach de
shainchúram an Choiste ná a chinntiú go mbeidh
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comhdhéanamh an bhoird ina léiriú ar éagsúlacht ó thaobh
cúlra, inscne, eolais agus taithí de. Dréachtófar na Téarmaí
Tagartha agus cuirfear ar aghaidh lena gceadú iad go luath in
2021.
Measúnú ar an mBord
Rinneadh an Bord féinmheasúnú air féin in 2020. Iarradh ar na
hIontaobhaithe go léir ceistneoir a chomhlánú, inar measadh:
•
•
•
•
•
•
•

cé chomh soiléir agus atá na róil agus na freagrachtaí
comhdhéanamh Bhord na nIontaobhaithe
feidhmíocht Bhord na nIontaobhaithe
riar chruinnithe an Bhoird
an caidreamh idir an Bord agus an Coiste Gnó
feidhmíocht an Choiste Iniúchóireachta agus Airgeadais
ionduchtú d’Iontaobhaithe nua

Tugann na torthaí foriomlána le fios go raibh na hIontaobhaithe
sásta le riarachán agus feidhmíocht an Bhoird in 2020, agus tá
pleananna curtha i bhfeidhm acu anois d’fhonn a chinntiú go
mbeidh éagsúlacht níos fearr ag baint leis an mBord amach
anseo agus go mbeidh maoirseacht shuntasach ag na
hIontaobhaithe ar Straitéis Chester Beatty 2021 – 2024.
Déanfar measúnú agus athbhreithniú seachtrach ar an mBord
in 2021.
Teagmhais agus Tuairisciú
Gabhann an Chester Beatty agus Bord na nIontaobhaithe orthu
féin déileáil le teagmhais agus le cásanna deacra go
héifeachtúil trédhearcach agus caitheamh mar is ceart le
hábhair den sórt sin. De réir an ghealltanais sin, leagtar amach
mionsonraí thíos maidir le nochtuithe cosanta, cosaint leanaí,
agus calaois agus éilliú.
Nochtuithe Cosanta
Cuireadh athbhreithniú iomlán ar Bheartas Chester Beatty um
Nochtuithe Cosanta i gcrích i mí Feabhra 2019 agus d’fhaomh
an Bord an beartas an 10 Aibreán 2019. Is ceanglas dlíthiúil é
an beartas faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, ina ndéantar foráil do chóras aonair uileghabhálach atá
infheidhmithe go ginearálta chun cosaint a thabhairt d’oibrithe
a dhéanann nochtadh ar éagóir ábhartha faoin Acht, agus a
bhaineann leis na hearnálacha poiblí agus príobháideacha
araon.
Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta in 2020.

Chester Beatty

An Beartas um Chosaint Leanaí
Agus an tAcht um Thús Áite do Leanaí, 2015 á chomhlíonadh
aige, tá an Chester Beatty tiomanta do na caighdeáin is airde is
féidir a chinntiú ó thaobh cosaint leanaí de agus déanann gach
beart réasúnach maidir le sábháilteacht agus leas na leanaí,
na ndaoine óga agus na n-aosach leochaileach a ghlacann
páirt i ngníomhaíochtaí de chuid chlár poiblí an mhúsaeim. An
18 Meán Fómhair 2019, d’fhaomh an Bord sraith doiciméad a
bhaineann le cosaint leanaí: Beartas um Chosaint agus Leas
Leanaí, Ráiteas um Chumhdach Leanaí, agus na Treoirlínte
maidir le Ceisteanna Cosanta Leanaí a Aithint, a Thaifeadadh
agus a Thuairisciú.
Ní hamháin go gcinntíonn na doiciméid seo go bhfuil an tAcht
á chomhlíonadh, ach cinntíonn freisin go dtugtar meas gan
choinníoll do leanaí, go gcoinnítear saor ó bhaol iad agus
seirbhísí an Chester Beatty á n-úsáid acu, agus go gcuirtear
timpeallacht shábháilte ar fáil d’fhoireann, d’oibrithe deonacha
agus d’éascaitheoirí inar féidir leo a gcuid oibre a dhéanamh.
Tá oiliúint feasachta ar an gcosaint leanaí curtha ar gach ball
foirne ábhartha ó shin.
An Beartas Frithchalaoise agus Frithéillithe
Déanfaidh an Chester Beatty a sheacht ndícheall cur i gcoinne
calaoise agus éilliú, cibé áit a dtiocfaidh siad chun solais. An
13 Nollaig 2019 d’fhaomh an Bord an Beartas Frithchalaoise
agus Frithéillithe, ina dtugtar treoirlínte do bhaill foirne a éiríonn
amhrasach faoi éagóir nó faoi chalaois i gcúrsa a gcuid oibre.
Bainistíocht Riosca agus Rialú Inmheánach
Tá córas láidir bainistíochta riosca agus rialaithe inmheánaigh i
bhfeidhm ag an Chester Beatty. Féachann an córas le rioscaí a
shainaithint agus a mhaolú a d’fhéadfadh bac a chur ar chumas
an mhúsaeim a sheirbhísí poiblí a chur ar fáil agus a
chuspóirí straitéiseacha a bhaint amach. Is ar na
hIontaobhaithe atá an fhreagracht fhoriomlán as bainistíocht
riosca agus rialú inmheánach agus tá siad sásta go bhfuil córas
éifeachtach i bhfeidhm ag an Chester Beatty.
Tá an riosca ina mhír bhuan ar an gclár oibre ag gach cruinniú
boird. Roghnaítear riosca amháin ón gclár lena mhionscrúdú
ag na hIontaobhaithe agus, ar an gcaoi sin, tugtar deis do na
hIontaobhaithe an Fhoireann Feidhmiúcháin a cheistiú an bhfuil
an músaem ag déanamh bearta maolaitheacha
leordhóthanacha leis an riosca a bhainistiú.
Sanntar gach riosca aitheanta do dhuine den Fhoireann
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Bainistíochta, atá freagrach as a chinntiú go ndéantar é a
bhainistiú go héifeachtach. Tugtar cuireadh d’úinéirí rioscaí go
tréimhsiúil chuig cruinniú boird le cur i láthair a thabhairt ar a
riosca agus ar na rialuithe agus na bearta maolaitheacha atá i
bhfeidhm le dul i ngleic leis. Mar gheall ar na rioscaí
suntasacha, forleathana a bhí i gceist le paindéim COVID-19
don mhúsaem, bhí aird an Bhoird dírithe ar an riosca áirithe
seo an chuid ba mhó de 2020.
Gach bliain ag an gcruinniú i mí na Nollag, aontaíonn an Coiste
Iniúchóireachta agus Airgeadais an plean iniúchta inmheánaigh
don bhliain atá le teacht. Iarrtar ar an iniúchóir inmheánach
freastal ar gach cruinniú den Choiste le torthaí agus tuairiscí
iniúchta a chur i láthair. Tagann na réimsí seo faoi raon an
iniúchta inmheánaigh: Bailiúcháin; Tuairisciú Airgeadais, Cistí
agus Ioncam; Cúrsaí Soláthair; Párolla; mar aon le Rialuithe,
Próisis, Pleanáil Theagmhasach agus Bainistiú Géarchéime i
ndáil le Córais Ríomhaireachta.

Chester Beatty

29

Sonraí Tagartha agus Riaracháin
Tá an Chester Beatty 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 eile ó áiteanna ar fud na hEorpa, an Mheánoirthir, na hAfraice Thuaidh agus na hÁise.
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 Chester Beatty, a bunaíodh faoi théarmaí Uacht Sir
Alfred Chester Beatty, ar deonaíodh probháid ina leith 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 Chester Beatty ar cheann de na hInstitiúidí Cultúrtha
Náisiúnta agus tá tacaíocht á fáil aige ó dheontas ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta,
Spóirt agus Meán.
Ní Bord Stáit é Bord an Chester Beatty. Gabhann an Chester Beatty air féin an dea-chleachtas rialachais
chorparáidigh a chomhlíonadh mar sin féin 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

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

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

Uimhir Cláraithe an Charthanais:
CHY 5879

Iniúchóirí:
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta
Reachtúla
16/17 Faiche an Choláiste
Baile Átha Cliath 2
Dlíodóirí:
Arthur Cox Solicitors
Ionad Phort an Iarla
Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
Baincéireacht:
Bainc-Aontas Éireann cpt
40–42 Raghnallach
Baile Átha Cliath 6

Chester Beatty

KBC Bank
Sráid Sandwith
Baile Átha Cliath 2
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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.

Chester Beatty

Dr Catherine Day
Cathaoirleach

Prof. Roger Stalley
Iontaobhaí

Ms Fionnuala Croke
Stiúrthóir/POF
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Tuairisc an Iniúchóra Neamhspleách
d’Iontaobhaithe an Chester Beatty
Tuairisc ar an iniúchadh ar na ráitis airgeadais neamhreachtúla
Tuairim

Conclúidí a bhaineann le gnóthas leantach

Rinneamar iniúchadh ar ráitis airgeadais an Chester Beatty don
bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020, a chuimsíonn an Ráiteas
ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais (an Cuntas Ioncaim agus
Caiteachais san áireamh), an Clár Comhardaithe, an
Ráiteas Sreabhaidh Airgid, an Ráiteas faoi Athruithe ar
Chothromas, agus na nótaí a ghabhann leis na ráitis
airgeadais, lena n-áirítear achoimre ar na beartais
chuntasaíochta shuntasacha don bhliain dar críoch an dáta sin.

Agus na ráitis airgeadais á n-iniúchadh, rinneamar tátal gur
chuí do na hIontaobhaithe bunús cuntasaíochta an ghnóthais
leantaigh a úsáid d’ullmhú na ráiteas airgeadais.

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 2020 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 102, “an Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais atá infheidhmithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann”); agus
ullmhaíodh go cuí iad de réir fhorálacha an Gníomhais
Iontaobhais.

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) sa chuid inár dtuairisc a bhaineann le freagrachtaí na
nIniúchóirí as an iniúchadh ar na ráitis airgeadais. Táimid
neamhspleách ar an Chester Beatty de réir na riachtanas
eiticiúil a bhaineann lenár n-iniúchadh ar ráitis airgeadais in
Éirinn, lena n-áirítear an Caighdeán Eiticiúil d’Iniúchóirí (Éire)
arna eisiúint ag Údarás Maoirseachta Cuntasaíochta agus
Iniúchóireachta na hÉireann, agus chomhlíonamar na
freagrachtaí eiticiúla eile atá orainn de réir na riachtanas sin.
Creidimid go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte
againn leordhóthanach agus cuí chun bunús á thabhairt i leith
ár dtuairime.
Chester Beatty

Ar bhunús na hoibre a rinneamar, níor aithníomar aon
neamhchinnteachtaí ábhartha i ndáil le himeachtaí ná
imthosca a d’fhéadfadh, ina n-aonar nó i dteannta a chéile,
amhras suntasach a thabhairt ar chumas an Chester Beatty
leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach go ceann tréimhse
dhá mhí dhéag ar a laghad ón dáta a n-údarófar na ráitis
airgeadais.
Déantar cur síos ar ár bhfreagrachtaí agus ar fhreagrachtaí na
nIontaobhaithe maidir le gnóthas leantach sna codanna
ábhartha den tuarascáil seo.
Eolas Eile
Tá na hIontaobhaithe freagrach as an bhfaisnéis eile. Is éard
atá san fhaisnéis eile ná an fhaisnéis atá sa tuarascáil
bhliantúil, seachas na ráitis airgeadais féin agus Tuairisc an
Iniúchóra ar na ráitis airgeadais. Ní bhaineann ár dtuairim ar
na ráitis airgeadais leis an bhfaisnéis eile, ach amháin a oiread
agus a shonraítear a mhalairt inár dtuairisc; ní thugaimid aon
chineál conclúide dearbhaithe uirthi.
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 dhéanaimid sainaithint ar a leithéid de
neamhréireanna nó de mhíshonruithe ábhartha dealraitheacha,
éilítear orainn a mheas cibé acu an ann do mhíshonrú
ábhartha sna ráitis airgeadais nó an ann do mhíshonrú
ábhartha san fhaisnéis eile. Má dhéanaimid amach, bunaithe ar
an obair a rinneamar, go bhfuil an fhaisnéis eile sin
míshonraithe go hábhartha, éilítear orainn an méid sin a
thuairisciú. Níl aon rud le tuairisciú againn ina leith seo.
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Freagrachtaí faoi seach
Freagrachtaí na nIontaobhaithe as na ráitis airgeadais
Mar a mhínítear ar bhealach níos mionsonraithe sa Ráiteas
maidir le Freagrachtaí na nIontaobhaithe, tá na hiontaobhaithe
freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú agus as a bheith
cinnte go dtugann siad léargas fírinneach, cóir agus as cibé
rialú inmheánach a mheasann siad is gá le gur féidir ráitis
airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíshonrú ábhartha, bíodh sin i
ngeall ar chalaois nó earráid.
In ullmhú na ráiteas airgeadais, tá na hIontaobhaithe freagrach
as measúnú a dhéanamh ar chumas an Chester Beatty chun
leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach, agus nochtadh a
dhéanamh, de réir mar is infheidhmithe, ar ábhair a
bhaineann le gnóthas leantach agus le húsáid a bhaint as bonn
cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh, ach amháin má tá sé ar
intinn ag an lucht bainistíochta an Chester Beatty a leachtú nó
deireadh a chur lena oibríochtaí, nó gan aon rogha réalaíoch
eile a bheith acu ach déanamh amhlaidh.
Freagrachtaí an iniúchóra as an iniúchadh ar na ráitis
airgeadais
Tá sé mar aidhm againn dearbhú réasúnta a fháil go bhfuil na
ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíshonrú
ábhartha, bíodh sin i ngeall ar chalaois nó earráid, agus
Tuairisc Iniúchóra a eisiúint a bhfuil ár dtuairim inti. Is leibhéal
ard dearbhaithe é dearbhú réasúnach, ach ní ráthaíocht é
go mbraithfear i gcónaí aon mhíráiteas ábhartha atá ann mar
thoradh ar iniúchadh a reáchtáiltear de réir na gcaighdeán ISA
(Éire). D’fhéadfadh míshonruithe teacht chun cinn mar gheall ar
chalaois nó earráid agus meastar iad a bheith ábhartha i gcás
go bhféadfaí a bheith ag súil leis go réasúnach go mbeadh
tionchar acu ar chinntí eacnamaíocha arna nglacadh ag
úsáideoirí ar bhonn na ráiteas airgeadais seo.

agus ní chun aon chríche eile. A oiread agus is ceadmhach de
réir an dlí, ní ghlacaimid le haon fhreagracht d’aon duine
seachas an Chester Beatty agus na hIontaobhaithe as ár
n-obair iniúchóireachta, as an tuairisc seo, ná as na tuairimí ar
thángamar orthu.
Natalie Kelly
ar son agus thar ceann
CROWLEYS DFK CUIDEACHTA NEAMHTHEORANTA
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúla
16/17 Faiche an Choláiste
Baile Átha Cliath 2
D02 V078
15 Meán Fómhair 2021
Tuilleadh faisnéise maidir le raon ár bhfreagrachtaí mar
iniúchóir
Mar chuid d’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta
Iniúchóireachta (Éire), úsáidimid ár mbreithiúnas gairmiúil agus
bíonn amhras gairmiúil orainn ó thús deireadh an iniúchta. Ina
theannta sin:
•

•

Tá cur síos breise ar ár bhfreagrachtaí i leith an iniúchta ar na
ráitis airgeadais le fáil san aguisín a ghabhann leis an tuairisc
seo, atá le léamh mar chuid dhílis dár dtuairisc.

•

Cuspóir ár gcuid oibre iniúchóireachta agus a bhfuil ár
bhfreagrachtaí dlite dóibh

•

Cuirtear ár dtuairisc faoi bhráid na nIontaobhaithe mar
chomhlacht agus faoina mbráid sin amháin, de réir an
Ghníomhais Iontaobhais. Tugadh faoinár n-obair
iniúchóireachta ionas go bhféadaimis na hábhair siúd a lua do
na hIontaobhaithe a éilítear orainn a lua i dTuairisc Iniúchóra
Chester Beatty

Déanaimid sainaithint agus measúnú ar na rioscaí a bhaineann leis na ráitis airgeadais a mhíshonrú go hábhartha,
bíodh sin i ngeall ar chalaois nó earráid; nósanna imeachta
iniúchóireachta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm mar
fhreagairt ar na rioscaí sin; agus fianaise iniúchta a fháil is
leor agus cuí le bonn eolais a chur faoinár dtuairimí. Tá an
riosca nach mbraitfear míshonrú ábhartha mar thoradh ar
chalaois níos airde ná an riosca a bhaineann le míshonrú
mar thoradh ar earráid, mar d’fhéadfadh claonpháirteachas,
brionnú, easnaimh intinniúla, mífhaisnéis, nó gabháil treise
ar rialú inmheánach a bheith i gceist.
Faighim tuiscint ar na gnéithe den rialú inmheánach atá
ábhartha don iniúchadh d’fhonn nósanna imeachta a
dhearadh atá iomchuí sna himthosca, ach ní chun críocha
tuairim a léiriú ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha ag
an Chester Beatty.
Déanaimid measúnú ar chuibhiúlacht na mbeartas
cuntasaíochta a úsáideadh agus ar réasúntacht na
meastachán cuntasaíochta agus na nochtuithe gaolmhara a
rinne na hIontaobhaithe.
Déanaim conclúid maidir le hoiriúnacht úsáid bhonn
cuntasaíochta an ghnóthas leantaigh ag na hIontaobhaithe
agus, bunaithe ar an bhfianaise iniúchta arna fáil, cé acu
atá nó nach bhfuil neamhchinnteacht ábhartha ann a bhaineann le himeachtaí nó imthosca lena bhféadfaí amhras
suntasach a chur ar chumas an Chester Beatty chun
leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Má chinnimid
gurb ann do neamhchinnteacht ábhartha, éilítear orainn inár
dTuairisc Iniúchóra aird a tharraingt ar na nochtuithe
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•

•

gaolmhara sna ráitis airgeadais nó, mura leor na
nochtuithe sin, ár dtuairim a athrú. Tá ár gconclúidí bunaithe
ar an bhfianaise iniúchta a fuarthas go dtí dáta ár dTuairisce
Iniúchóra. D’fhéadfadh imeachtaí nó imthosca a bheith ann
amach anseo, áfach, a d’fhágfadh nach mbeadh an Chester
Beatty in ann leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach.
Measúnú a dhéanamh ar chur i láthair, struchtúr agus
inneachar na ráiteas airgeadais ar an iomlán, lena n-áirítear
na nochtuithe, agus ar cibé acu an léirítear sna ráitis airgeadais na bun-idirbhearta agus na bunteagmhais ar bhealach
a chomhlíonann prionsabal an chur i láthair chothroim.
Déanaimid cumarsáid leo siúd a bhfuil rialachas mar thasc
acu maidir le raon feidhme agus uainiú beartaithe an
iniúchta agus torthaí suntasacha an iniúchta, i measc ábhair
eile, lena n-áirítear aon easnaimh shuntasacha sa rialú
inmheánach a shainaithnímid le linn ár n-iniúchta.

Chester Beatty
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An Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais
An Bhliain Airgeadais dar Críoch an 31 Nollaig
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire
Sócmhainní seasta
An Roinn Turasóireachta, Cultúir,
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

Nótaí

Sannta Neamhshrianta
cistí
cistí
€
€

Srianta
cistí
€

Iomlán
2020
€

Sannta
cistí
€

Neamhshrianta
cistí
€

Srianta
cistí
€

Iomlán
2019
€

– Deontas
– Deontas caipitil

-

2,862

-

2,862

-

2,626

-

2,626

Tabhartais agus urraíochtaí

-

-

203

203

-

-

175

175

Gníomhaíochtaí trádála

4

-

41

137

178

-

84

194

278

Ioncam infheistíochta

5

-

124

-

124

-

416

-

416

Ioncam iomlán

6

-

2

16

18

-

3

23

26

-

3,029

356

3,385

-

3,129

392

3,521

Caiteachas ar:
Gníomhaíochtaí carthanacha
Tiomsú airgid

8

-

2,142

479

2,621

-

2,392

408

2,800

Pinsean

9

-

427

48

475

-

609

22

631

Caiteachas iomlán

-

148

-

148

-

149

-

149

Glanioncam/(glanchaiteachas) roimh
ghnóthachain/chaillteanais ar
infheistíochtaí

-

2,717

527

3,244

-

3,150

430

3,580

11

-

312

(171)

141

-

(21)

(38)

(59)

13

-

-

7

7

-

-

-

-

14

-

19

-

19

-

-

-

-

7, 15

-

-

65

65

-

-

204

204

-

331

(99)

232

-

(21)

166

145

59

-

(59)

-

204

-

(204)

-

59

331

(158)

232

204

(21)

(38)

145

19

1,799

1,214

1,912

4,925

1,595

1,235

1,950

4,780

19

1,858

1,545

1,754

5,157

1,799

1,214

1,912

4,925

Gnóthachan ar dhiúscairt Sócmhainní
Seasta
Gnóthachan ar Luacháil Sócmhainní
Oidhreachta
Gnóthachain/(Caillteanais) ó
infheistíochtaí arna gcoinneáil ar luach
an mhargaidh
Glanioncam/(glanchaiteachas)
Aistriú idir cistí
Infheistíocht tugtha ar ais don Chiste
Forbartha
Glanghluaiseacht i gcistí
Cistí iomlána ag tús na bliana
Cistí iomlána ag deireadh na bliana

7

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

Chester Beatty

Dr Catherine Day
Cathaoirleach

Prof. Roger Stalley
Iontaobhaí

Ms Fionnuala Croke
Stiúrthóir/POF
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AN CLÁR COMHARDAITHE
An Bhliain Airgeadais dar Críoch an 31 Nollaig
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Nótaí

2020
€

2019
€

Sóchmhainní seasta inláimhsithe

13

707

826

Sócmhainní Oidhreachta

14

19

-

Infheistíochtaí

15

3,697

3,626

4,423

4,452

Sócmhainní seasta

Sócmhainní reatha
Stoc ón Siopa Féiríní

16

85

83

Réamhíocaíochtaí agus féichiúnaithe

17

29

46

Iarmhéideanna bainc

20

1,270

986

1, 384

1,115

(348)

(340)

Glansócmhainní reatha

1,036

775

Sóchmhainní iomlána lúide
dliteanais reatha

5,459

5,227

302

302

1,754

1,912

1,545

1,214

1,858

1,799

5,459

5,227

Dliteanais
Creidiúnaithe agus fabhruithe

18

Cistí an Chester Beatty:
Cistí caipitil
Cistí srianta
Cistí neamhshrianta
Ciste forbartha

19

7

Iomlán Chistí an Chester Beatty

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 Airgeadais dar Críoch an 31 Nollaig
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Caipiteal
cúlchistí
€

Sannta
cistí
(forbairt)
€

Neamhshrianta
cistí
€

Srianta
cistí
€

Iomlán
€

302

1,595

1,235

1,950

5,082

-

204

(21)

(38)

145

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019

302

1,799

1,214

1,912

5,227

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

302

1,799

1,214

1,912

5,227

-

59

331

(158)

232

302

1,858

1,545

1,754

5,459

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019
Glanioncam/(glanchaiteachas)

Glanioncam/(glanchaiteachas)
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

Chester Beatty
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AN RÁITEAS SREABHAIDH AIRGID
An Bhliain Airgeadais dar Críoch an 31 Nollaig
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

2020
€

2019
€

232

145

7

(65)

(204)

(Gnóthachain)/Caillteanais ar thrádáil isteach sócmhainní seasta

13

(7)

-

(Gnóthachain)/Caillteanais ar shócmhainní oidhreachta

14

(19)

-

7,15

(16)

(22)

11,13

329

294

7,15

22

22

476

235

16

(2)

28

17

16

19

18

8

(43)

498

239

(203)

(188)

295

51

Nótaí

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

Ioncam ó infheistíochtaí
Dímheas
Táillí bainistithe infheistíochta

(Méadú)/laghdú i stoc an tSiopa Féiríní
(Méadú)/laghdú ar fhéichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí
Méadú(laghdú) ar chreidiúnaithe agus fabhruithe

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta:
Éadáil sócmhainní seasta (Gan trádáil i)
Glan-insreabhadh airgid leachtach

An Dr Catherine Day
Cathaoirleach

Chester Beatty

An tOll. Roger Stalley
Iontaobhaí

13
20

Fionnuala Croke, Uas
Stiúrthóir/POF
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NÓTAÍ MAIDIR LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
1. Ráiteas um chomhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais an Chester Beatty ar bhonn an
ghnóthais leantaigh agus de réir na gCleachtas
Cuntasaíochta a nGlactar Leo go Coitianta in Éirinn arna
n-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
Chester Beatty. 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 Chester Beatty
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.

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 Chester Beatty 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 Chester Beatty ina áitreabh ag
Foirgneamh an Túir Cloig i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.
(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 Beatty na Bailiúcháin ar mhaithe
le leas na hÉireann ar an tuiscint go dtacóidh an Stát lena
gcothabháil.
Iontaobhas carthanais poiblí atá ann a bunaíodh faoi Uacht Sir
Alfred Chester Beatty, agus 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.

(a) Bonn a n-ullmhaithe

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 reáchtáil an mhúsaeim agus, maidir leis an dáréag
iontaobhaithe ar Iontaobhas Chester Beatty, ceapann

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir an Chaighdeáin
Tuairiscithe Airgeadais infheidhmithe sa Ríocht Aontaithe agus

an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt
agus Meán triúr díobh. Féadfaidh Uachtarán na hÉireann agus

Is iad seo a leanas na polasaithe suntasacha airgeadais atá
glactha ag an Chester Beatty:

Chester Beatty
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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.
Tá tionchar na paindéime COVID-19 le brath sna ráitis seo. 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 Chester Beatty 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 leithéid a bhailigh bailitheoir-saineolaí
aonair riamh, is é sin Sir Alfred Chester Beatty (1875-1968). Is
é an t-aon Institiúid Chultúrtha Náisiúnta in Éirinn a dhíríonn ar
oidhreacht ealaíonta dhomhanda. Tá tuilleadh eolais tugtha i
nóta 22.
Creideann Iontaobhaithe an Chester Beatty go bhfuil an
Bailiúchán eisceachtúil mar shócmhainn ar mhórán bealaí. Tá
sé neamh-inchoimhthithe, uathúil, neamh-in-athsholáthraithe,
seanda agus leochaileach. Ar an gcaoi seo, is sócmhainn é
nach bhféadtar luach a chur air go héasca ar bhealach a
Chester Beatty

bheadh fiúntach do léitheoirí na 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. De réir an Ráitis ar Chleachtas Molta do Charthanais (FRS
102), áfach, déantar earraí a ceannaíodh nó a deonaíodh a
chaipitliú agus a aithint sa Chlár Comhardaithe ar a gcostas nó
ar a luach ar dháta a bhfála, i gcás gur féidir teacht ar
chostas nó luach den sórt sin go réasúnta. Dá bharr sin, tá
caipitliú déanta ar earraí a fuarthas ó Eanáir 2016. Ní gá
sócmhainní oidhreachta arna gcaipitliú a dhímheas ná a
athluacháil. Níl na sócmhainní oidhreachta a fuarthas roimh
Eanáir 2016 caipitlithe ar an gClár Comhardaithe toisc go bhfuil
leas bainte ag an Chester Beatty as díolúine 18.16 den
Ráiteas.
Mar thoradh ar an gcóireáil a éilítear leis an Ráiteas ar
Chleachtas Molta do Charthanais (FRS 102), tá caipitliú
déanta ar chuid de na sócmhainní oidhreachta agus níl ar chuid
eile gan cúis níos fearr ná dáta a bhfála. Tá iarmhairt saofa
na cóireála neamhréire seo níos measa de bharr luaineacht
an mhargaidh ealaíne idirnáisiúnta agus luaineacht an ráta
boilscithe, toisc nach bhféadfar brath ar luach na sócmhainní
oidhreachta arna gcaipitliú le himeacht ama. Tuigeann na
hIontaobhaithe nach bhfuil aon rogha acu faoi cheanglais an
Ráitis ar Chleachtas Molta do Charthanais (FRS 102) ach an
chóireáil chuntasaíochta seo a chur i bhfeidhm, ach má leantar
le cuid an-bheag den Bhailiúchán a chaipitiliú ar an gcaoi seo,
tá imní mhór orthu go gcuirfear iad siúd a léann na cuntais ar
míthreoir maidir le nádúr agus luach an Bhailiúcháin ina
iomláine. Tá thart ar 0.085% den Bhailiúchán iomlán caipitlithe
mar Shócmhainn Oidhreachta ar an gClár Comhardaithe.
Is féidir teacht ar a thuilleadh faisnéise maidir le nádúr, scála,
caomhnú agus bainistiú Bhailiúchán an Chester Beatty i nóta
14 agus nóta 22. Caiteachas a theastaíonn chun earraí aonair
sa Bhailiúchán a chaomhnú nó chun tuilleadh meatha a chosc,
chomh maith leis na costais a bhaineann le bainistíocht an
Bhailiúcháin, aithnítear sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí
Airgeadais tráth a dtabhaithe iad.
(d) Ioncam
Déanann an Chester Beatty 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
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atá an Chester Beatty 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 Chester Beatty 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.

(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 Chester Beatty 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 Chester Beatty, arna leithroinnt ar ghníomhaíochtaí
carthanacha.
Is éard atá i gceist le costais tiomsaithe airgid ná na
costais a thabhaíonn an Chester Beatty agus airgead á
thiomsú dá chríocha charthanacha. Folaíonn sé seo táillí
bainistithe infheistíochta. Tá costas reatha an tSiopa Féiríní
san áireamh sa chatagóir seo.
Is ionann caiteachas eile agus na míreanna sin nach
dtiteann faoi na ceannteidil thuas.

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

•

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

Is éard is costais tacaíochta ann ná na feidhmeanna riachtanacha a thacaíonn le gníomhaíochtaí carthanacha an
Chester Beatty 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 trí thagairt do shraith scálaí
tomhais, amhail líon na bhfostaithe, an t-achar ina throithe
cearnacha, srl.

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.
Chester Beatty

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

(f) Neamhshrianta
Rinneadh taifeadadh agus tuairisciú ar gach idirbheart de chuid
an Chester Beatty mar ioncam isteach i gcistí nó caiteachas
amach ó chistí atá “sannta”, “srianta” nó “neamhshrianta”.
Cistí Srianta agus Neamhshrianta
Caitear le hioncam mar ioncam srianta nuair a shonraíonn an
deontóir nach bhféadtar é a úsáid ach amháin chun críche
áithe, nó nuair a tiomsaíodh é chun críocha áirithe.
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Caitear leis an ioncam uile eile (lena n-áirítear an sciar reatha
den deontas ón Roinn) mar neamhshrianta agus déileáiltear
leis sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais. Caitear le
caiteachas amhail go ndéantar as cistí srianta é feadh an méid
go gcomhlíonann sé na critéir a shonraíonn an deontóir, nó
faoi na téarmaí faoinar tiomsaíodh iad. Caitear le caiteachas
uile eile mar neamhshrianta agus déileáiltear leis sa Ráiteas ar
Ghníomhaíochtaí Airgeadais.
Is ionann an t-iarmhéid ar gach ciste srianta ag deireadh na
bliana agus an tsócmhainn arna coinneáil ag an Chester Beatty
chun críocha áirithe arna leagan síos ag na deontóirí. Is
ionann iarmhéid an chiste neamhshrianta ag deireadh na bliana
agus na sócmhainní arna gcoinneáil ag an Chester Beatty lena
n-úsáid go ginearálta i gcur chun cinn a chuid oibre.
Cistí Sannta
Tá cinneadh déanta ag na hIontaobhaithe go bhfuil an Ciste
Forbartha le húsáid leis an Chester Beatty agus an Bhailiúchán
a fhorbairt. 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 Chester Beatty agus aithnítear mar charthanas
é faoi Alt 207 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, uimhir
chláraithe CHY 5879.
(h) Sochair d’fhostaithe
Tugann an Chester Beatty 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
Chester Beatty

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, mar ‘Údarás Iomchuí’ faoin SPSPS, na hasbhaintí cuí
ó thuarastail na mball foirne atá ina mbaill den scéim. Déantar
ranníocaíochtaí an fhostaí agus an fhostóra a aistriú chuig an
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (“RCPA”) de réir
an Achta um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus
Forálacha Eile), 2012.
Tá riar na scéime á oibriú ag RCPA. Creideann na
hIontaobhaithe go bhfuil an RCPA freagrach as íoc na
gcnapshuimeanna agus na bpinsean atá á n-íoc thar ceann
an SPSPS. Mar chuid den ghnáthghníomhaíocht bainistíochta
airgeadais agus socraithe buiséid, cuireann an Chester
Beatty meastacháin ar íocaíochtaí sochair faoin Scéim
Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair agus faoi Scéim Aoisliúntais
Foirne Leabharlann Chester Beatty, 1995 san áireamh sna
hiarratais bhliantúla ar mhaoiniú a chuirtear chuig an Roinn
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
agus, dá réir sin, tarlaíonn sé nach n-aithnítear aon dliteanas
iarmharach pinsin i leabhair ná i gcuntais an Chester Beatty.
(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 trí mhí nó níos lú ag baint leo agus
rótharraingtí bainc.
(j) Ionstraimí airgeadais
Tá sé socraithe ag an Chester Beatty glacadh le hAilt 11 agus
12 den FRS 102 i ndáil le hionstraimí airgeadais. Aithnítear
sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais nuair a
thagann an Chester Beatty chun bheith ina pháirtí d’fhorálacha
conarthacha na hionstraime.
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(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 Chester Beatty, atá á bainistiú ag na
hIontaobhaithe le tacaíocht ó bhainisteoirí seachtracha
infheistíochta. Déantar an infheistíocht seo a thomhas den
chéad uair ag luach cóir, agus is é seo an praghas idirbhirt.
Iompraítear an infheistíocht ina dhiaidh sin ag luach cóir
agus aithnítear na hathruithe sa luach cóir sa Ráiteas ar
Ghníomhaíochtaí Airgeadais taobh istigh de ‘gnóthachain
nó caillteanais ar infheistíochtaí’ sa tréimhse ina dtagann
siad aníos.
Déantar sócmhainní airgeadais a dhí-aithint (a) nuair a
théann na cearta conartha chun na sreafaí airgid ón
tsócmhainn in éag nó nuair a ghlantar iad, nó (b) nuair a
aistrítear go substaintiúil na rioscaí agus na buntáistí ar fad
a bhaineann le húinéireacht na sócmhainne chuig páirtí eile,
nó (c) nuair a aistrítear rialú na sócmhainne chuig páirtí eile
a bhfuil de chumas praiticiúil aige an tsócmhainn a dhíol go
haontaobhach le tríú páirtí neamhghaolmhar gan srianta
breise a chur i bhfeidhm.
(ii) Dliteanais airgeadais
Aithnítear dliteanais airgeadais bhunúsacha, lena n-áirítear
míreanna iníoctha trádála agus míreanna iníoctha eile, ar
a bpraghas idirbhirt ar an gcéad dul síos, ach amháin más
rud é go bhfuil an socrú ina idirbheart airgid. Ina leithéid de
chásanna déantar an ionstraim fiachais a thomhas ar luach
láithreach na bhfáltas amach anseo arna lascainiú ar ráta
úis an mhargaidh.

má tá íocaíocht dlite taobh istigh d’aon bhliain amháin nó
níos lú agus má thomhaistear iad ag suim neamh-lascainithe an airgid thirim nó na comaoine a bhfuiltear ag súil lena
híoc. Mura rangaítear, cuirtear i láthair iad mar dhliteanais
neamhreatha.
Dí-aithnítear dliteanais airgeadais tráth a gcealaítear an
dliteanas, .i. nuair a urscaoiltear an oibleagáid chonartha,
nuair a chuirtear ar ceal í nó nuair a théann sí in éag.
(iii) Tomhas cóirluacha
Is éard atá i gceist le luach cóir ná an tsuim a bhféadtar
sócmhainn a mhalartú ina leith, nó a bhféadtar dliteanas a
ghlanadh, nó a bhféadtar ionstraim chothromais a dheonú,
idir páirtithe eolacha, toilteanacha in idirbheart
neamhthuilleamaí. Maidir le luach cóir ionstraimí airgeadais
a thrádáiltear i margaí gníomhacha (amhail bannaí agus
gnáthscaireanna a thrádáiltear go poiblí) agus a chuirtear
san áireamh i bpunann infheistíochta an Chester Beatty, tá
sé bunaithe ar na margadhphraghsanna luaite ar dháta an
chláir comhardaithe.
Maidir le gnóthachain nó caillteanais a éiríonn aníos ó
athruithe sa luach cóir trí ioncam, cuirtear i láthair iad sa
Ráiteas ar Gghníomhaíochtaí Airgeadais taobh istigh de
ghnóthachain nó caillteanais ar infheistíochtaí sa tréimhse
ina n-éiríonn siad aníos.
(k) Sócmhainní seasta agus dímheas
Is é an Stát a chuir áitreabh ar léas fadtéarmach ar fáil don
Chester Beatty i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, mar aon leis
an gcuid ba mhó dá fheistiú tosaigh, agus dá réir, meastar
go bhfuil sé neamhphraiticiúil measúnú a dhéanamh ar
luach an bhronntanais comhchineáil, is é sin úsáid an áitribh
i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, agus tá an luach curtha as
an áireamh sna ráitis airgeadais dá bhrí sin. Déantar
sócmhainní seasta a dhímheas mar seo a leanas.
Feabhsuithe léasachta curtha i gcrích ag an Chester Beatty
(líne dhíreach)
15 years
Daingneáin, feistis agus fearas (líne dhíreach)

5 years

Daingneáin, feistis agus trealamh a bhfuil saolré ionchais
níos giorra ag baint leo (líne dhíreach)
3 years

Rangaítear na dliteanais airgeadais mar dhliteanais reatha
Chester Beatty
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(l) Stoc ón Siopa Féiríní
Is éard atá i stoc an tSiopa Féiríní ná foilseacháin, catalóga,
féiríní agus cártaí agus sonraítear é ag an gceann is ísle den
chostas nó den ghlanluach inréidithe. De réir an pholasaí seo,
ní thugtar aon aitheantas do stoc a dheonaítear don Chester
Beatty.
(m) Ciste forbartha
Bunaíodh an Ciste Forbartha ó ghlanfháltais dhíol iar-áitreabh
an Chester Beatty ar Bhóthar Shrewsbury, Baile Átha Cliath 4
in 1999, lúide an síntiús a íocadh le hOifig na nOibreacha Poiblí
in 2000 as costais feistithe tosaigh Fhoirgneamh an Túir Cloig
i gCaisleán Bhaile Átha Cliath faoi Scéim Cy Près dár dáta an
16 Nollaig 1997, a bhí ceadaithe ag an gcúirt. Feidhmíonn an
Ciste Forbartha mar chiste síolchaipitil le haghaidh clár
forbartha don Chester Beatty, arna dhearbhú ag na
hIontaobhaithe.
3 Breithiúnais chriticiúla chuntasaíochta agus
neamhchinnteacht maidir le meastacháin
Na meastacháin agus na breithiúnais a dhéantar i bpróiseas
ullmhaithe ráitis airgeadais an Chester Beatty, déantar iad
a mheas ar bhonn leanúnach agus bunaítear iad ar thaithí
stairiúil agus ar fhachtóirí eile, lena n-áirítear rudaí, a ghlactar
leis le réasún i bhfianaise na ndálaí uile, a tharlóidh amach
anseo.
Ní raibh aon mheastacháin chriticiúla cuntasaíochta san
áireamh sna ráitis airgeadais seo.
Áirítear leis na breithiúnais chuntasaíochta eisiamh na
míreanna a bhí sa bhailiúchán roimh 2016 mar shócmhainní
oidhreachta (nóta 2c) agus eisiamh an áitribh ar léas (nóta 2k)
ón gclár comhardaithe.

Chester Beatty
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Nótaí a ghabhann le Ráitis Airgeadais ar lean

4 Ioncam deonach
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Neamhshrianta
€

Srianta
€

2020
€

2019
€

-

19

19

55

41

118

159

223

41

137

178

278

Tabhartais
Urraíochtaí
Iomlán

5a Ioncam iomlán trádála
Neamhshrianta
€
Díolacháin ón Siopa Féiríní (nóta 5b)
Ioncam ón mbialann
Imeachtaí agus fruiliú seomraí
Táillí atáirgthe agus grianghrafadóireachta
Turais agus ceardlanna
Ioncam eile

Srianta
€
-

105
		
7
		
3
		
6
		
1
		
2

Iomlán

-

124

2020
€

2019
€

297
105
		
		
44
7
		
		
34
3
		
		
30
6
		
		
9
1
		
		
2
2
416

124

-

5b Brabús comhlán an tSiopa Féiríní - ar lean
Neamhshrianta
€
Fáltais ó dhíolacháin siopa
Stoc tosaigh
Ceannacháin

Stoc deiridh
Costas díolachán
Brabús comhlán
% an bhrabúis chomhláin

Chester Beatty

105
		
83
		
72
		
155
		
(85)
		
70
35
-

Srianta
€
-

2020
€

2019
€

297
105
				
111
83
		
		
151
71
				
262
154
		
(85)
		
70
		
35
34%

(83)
179
118
40%
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6 Ioncam infheistíochta
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Ioncam ó dhíbhinní
Ioncam ó thaiscí
Iomlán

Sannta
€

Neamhshrianta
€

Srianta
€

2020
€

2019
€

-

-

16

16

22

-

2

-

2

4

-

2

16

18

26

7 Ciste forbartha
2020
€

2019
€

16

22

(22)

(22)

65

204

59

204

-

-

59

204

Iarmhéid amhail ag tús na bliana

1,799

1,595

Iarmhéid ag deireadh na bliana

1,858

1,799

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

Chester Beatty
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8 Anailís ar ghníomhaíochtaí carthanacha
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Neamhshrianta
€
Costais foirne
Rialachas
Costais tacaíochta (féach nóta 11)
Dímheas
Caomhantas
Taispeántais
Leabharlann Thagartha
Oideachas
Digiteach
Éadáil bailiúcháin
Córais, fóin agus stáiseanóireacht
Fógraíocht agus Caidreamh Poiblí
Cothabháil maoine agus árachas
Saoráidí agus eile
Taisteal agus cothú
Comhairleacht agus síntiúis
Oiliúint foirne agus costais nach mbaineann le pá
Iomlán

2020
€

Srianta
€

2019
€

1,422
		
119
		
229
		
15
		
16
		
44
		
15
		
35
		
6
		
		
35
		
55
		
107
		
21
		
2
		
5
		
16

125
1,547
1,532
				 		
119
165
				 		
230
234
				 		
314
329
294
				 		
21
37
60
				 		
12
56
70
				 		
15
20
				 		
7
42
74
				 		
6
12
				 		
7
				 		
34
24
				 		
55
105
				 		
107
124
				 		
21
27
				 		
2
26
				 		
5
8
				 		
16
18

		
2,142

		
479

2,621

2,800

9 Costais tiomsaithe airgid
Neamhshrianta
€
Costais foirne
Rialachas
Costais tacaíochta (féach nóta 11)
Táillí bainistithe infheistíochta
Costas na nDíolachán ón Siopa Féiríní
Imeachtaí
Cairde
Costais reáchtála an tSiopa
Cothabháil maoine agus árachas
Córais, fóin agus stáiseanóireacht
Saoráidí agus eile
Iomlán
Chester Beatty

		
240
		
6
		
65
		
		
70
		
		
12
		
5
		
7
		
3
		
19

Srianta
€

2020
€

2019
€

26
		
		
		
22
		
		
		
		
		
		
		
-

266
287
				
6
9
				
65
61
				
22
22
				
70
179
				
1
				
12
23
				
5
19
				
7
8
				
3
8
				
19
14

		 		
48
427

				
475
631
48
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10 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 trí thagairt do shraith scálaí tomhais, amhail líon na bhfostaithe, an t-achar ina throithe cearnacha, srl.

Costais tacaíochta 2020
Rialachas

Airgeadas
Teicneolaíocht faisnéise
Acmhainní daonna
Seirbhísí oifige

Costais tacaíochta 2019
Rialachas
Airgeadas
Teicneolaíocht faisnéise
Acmhainní daonna
Seirbhísí oifige

Iomlán

Gníomhaíochtaí
carthanacha
€

Gníomhaíochtaí
tiomsaithe airgid
€

Total
€

119

6

125

86
60
26
		 		 		
81
65
16
		 		 		
108
86
22
		 		 		
19
18
1
229

65

294

165

9

174

89
62
27
		 		 		
58
46
12
		 		 		
100
80
20
		 		 		
48
46
2
234

2020
€

61

295

2019
€

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

Chester Beatty

88
		
16
		
8
		
6

99
31
26
-
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11 Eolas eile
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

2020
€

2019
€

329

294

16

31

(2)

(4)

2020
€

2019
€

Sonraítear an glanioncam don bhliain tar éis na
míreanna seo a leanas a mhuirearú/(a chur do
shochar):
Dímheas
Iniúchadh ar ráitis airgeadais an Chester Beatty
Ús infhaighte

12 Anailís ar an gcostas párolla

Tuarastail agus pá
Costais leasa shóisialta
Costais phinsin

Gníomhaíochtaí carthanacha
Costais tiomsaithe airgid
Seirbhísí Tacaíochta
Rialachas
Riosca Pinsin
Iomlán

1,929
1,940
		 		
194
192
148

149

1,547

1,532

266

287

		 		
2,283
2,269

		 		
		 		
220
216
		 		
88

		
148

2,269

99
		
149
2,283

Áirítear leis an anailís thuas na poist a mhaoinítear ó chistí an Chester Beatty féin.

Chester Beatty
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12 Anailís ar an gcostas párolla - ar lean
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Seo a leanas an meánlíon foirne a bhí fostaithe (lánaimseartha agus coibhéisí lánaimseartha) sa Chester Beatty don bhliain,
agus anailís déanta orthu de réir feidhme:

2020
Uimhir
Oibríochtaí
Bailiúcháin
Lucht Bainistíochta (Stiúrthóir, Oibríochtaí, agus Digiteach)
Oideachas
Digiteach
Airgeadas
Forbairt

2019
Uimhir

18
16
		 		
11

12
		 		
3
4
		 		
3

3
		 		
4
3
		 		
1

1
		 		

Iomlán

0

1

40

40

Ní bhfuair na hiontaobhaithe aon luach saothair. €nialas a bhí i speansais na nIontaobhaithe in 2020 agus 2019.
2020
Uimhir

2019
Uimhir

€70,000 - €79,999

1

1

€80,000 - €89,999

1

1

€90,000 - €99,999

-

-

€100,000 - €109,999

1

1

The number of higher paid employees was:
Taxable emoluments band:

Cuimsítear le príomhphearsanra bainistíochta an Chester Beatty an Fhoireann Ardbhainistíochta, agus b’ionann a
sochair d’fhostaithe (gan ÁSPC an fhostóra a áireamh) agus €269,000 (€314,000 in 2019).

Chester Beatty
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13 Sóchmhainní seasta inláimhsithe
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Costas nó luacháil
Amhail an 31 Nollaig 2019
Breiseanna
Traipisiú
Amhail an 31 Nollaig 2020

Daingneáin,
eistis agus
trealamh
€

Léasacht
€

Iomlán
€

1,991
1,199
3,190
						
218
218
						
(21)
(21)
				
1,991
1,396
3,387

Dímheas carntha
Amhail an 31 Nollaig 2019
Muirear don bhliain
Traipisiú

1,593
771
2,364
						
133
196
329
						
(13)
(13)
		
2,680

1,726

954

Amhail an 31 Nollaig 2020

265

442

707

Amhail an 31 Nollaig 2019

398

428

826

Amhail an 31 Nollaig 2020
Glanluach de réir na leabhar

14 Sócmhainní Oidhreachta
Tá cur síos déanta ar Bhailiúchán an Chester Beatty mar an bailiúchán is áille lámhscríbhinní, leabhar uathúil, mionphictiúr 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 leisean an Chester Beatty
agus a fheidhmíonn an Chester Beatty mar mhúsaem chun leasa an phobail. Tá saorchead isteach chuig an Chester Beatty, leis.
Féadtar cur síos níos sonraithe a fháil ar an mBailiúchán de réir réimse, in éineacht le híomhánna, ar www.chesterbeatty.ie.
Leagtar amach anseo thíos sócmhainní oidhreachta atá caipitlithe ar an gClár Comhardaithe:
Bailiúchái na
hÁise Thoir
€

Bailiúchán an
Iarthair
€

An Leabharlann
Thagartha
€

Iomlán
€

-

-

-

5

12

19

5

12

19

Luacháil
Amhail an 31 Nollaig 2019
Breiseanna
Amhail an 31 Nollaig 2020

		
2

2

Déantar earraí a fuarthas nó a deonaíodh a chaipitliú agus a aithint sa Chlár Comhardaithe ar a gcostas nó ar a luach ar dháta a
bhfála, i gcás gur féidir go réasúnta teacht ar chostas nó luach den sórt sin. Déanann Coimeádaithe an Chester Beatty luachálacha
ar thabhartais le linn bhliain a bhfála, agus, nuair is cuí, trí thagairt do shaineolaithe seachtracha agus/nó d’earraí den chineál
céanna a díoladh le déanaí.
Tá earraí á bhfáil ag an Chester Beatty i gcónaí d’fhonn na bailiúcháin a fheabhsú agus tá an méid sin á dhéanamh ar bhealach
atá ag teacht leis na critéir a bhunaigh Sir Alfred Chester Beatty féin. Ní fhaigheann an Chester Beatty aon deontas le hearraí a
shealbhú, agus is gnách gurb ó fhoinsí seachtracha a thagann an t-airgead le hearraí a cheannach. Dá bhrí sin, ós rud é gurbh iad
annamhacht, ardchaighdeán agus dea-bhail treoirphrionsabail an bhunaitheora agus é ag bailiú, tá srian airgeadais ar an Chester
Beatty ó thaobh na n-earraí is ceadmhach dó a fháil.
Chester Beatty
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14 Sócmhainní Oidhreachta - ar lean
Five year financial summary of acquisitions:
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

Ceannaithe
Deonaithe
Iomlán

2020
€

2019
€

2018
€

2017
€

2016
€

Total
€

-

7

-

-

-

7

3

1

-

-

8

12

3

8

-

-

8

19

Gach sócmhainn oidhreachta a fuarthas, cibé acu a deonaíodh nó a ceannaíodh í, ó tugadh isteach an Ráiteas ar Chleachtas Molta
na gCarthanas (FRS102), tá sí aitheanta sa bhliain airgeadais seo. €12,000 an luach a measadh atá ar na sócmhainní deonaithe.
Tá tuilleadh eolais leagtha amach thíos i nóta 22 i ndáil le cineál an Bhailiúcháin agus an chaoi a ndéantar bainistiú air.

15 Infheistíochtaí
2020
€

2019
€

651

564

981

910

Airgead Tirim

44

137

Ciste dearbhthoraidh

31

36

Bannaí
Gnáthscaireanna

1,707

Cuntas taisce bainc
Duaisbhannaí

Iomlán

Chester Beatty

1,740
250
3,697

1,647
		
1,729
		
250
		
3,626

53

Nótaí a ghabhann le Ráitis Airgeadais ar lean

15 Infheistíochtaí - ar lean
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

2020
€

2019
€

1,647

1,443

16

22

Réiteach gluaiseachtaí in infheistíochtaí le linn na bliana
Luach cóir sócmhainní infheistíochta ag tús na bliana
Ioncam saothraithe

(22)

Costais bhainistíochta

(28)

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

75

Gnóthachan/(caillteanas) mar gheall ar ghluaiseachtaí airgeadra eachtraigh

19

Luach cóir sócmhainní infheistíochta ag deireadh na bliana

1,707

(22)
		
6
		
196
		
2
1,647

Rangaítear na taiscí bainc thuas mar infheistíochtaí toisc nach bhfuil siad mar chuid de chaipiteal oibre an Chester Beatty agus tá
siad á gcoinneáil don fhadtréimhse.
16 Stoc ón Siopa Féiríní

Earraí le hathdhíol

2020
€

2019
€

85

83

Is é luach an stoic léirithe thuas an ceann is ísle den chostas nó den ghlanluach inréadaithe. B’ionann an stoc a díscríobhadh agus
€9,000 (2019: €21,000). Déantar athbhreithniú ar mhíreanna stoic astu féin agus díscríobhtar iad chuig a nglanluach inréadaithe.
17 Réamhíocaíochtaí

Réamhíocaíochtaí
Féichiúnaithe Eile
Iomlán

2020
€

2019
€

26

37

3

9

29

46

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

Chester Beatty
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18 Creidiúnaithe
*Figiúirí chothromú suas go dtí an míle is gaire

2020
€
Creidiúnaithe trádála

32

Fabhruithe

31

Creidiúnaithe eile
Ioncam iarchurtha
Iomlán

2019
€
34
		
67
		
212
		
27

265
20

340

348

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
2020
€
Deontais caipitil gan amúchadh
Tabhartais eile
Iomlán

2019
€

1,510

1,614
		
298
		
1,912

244
1,754

20 Réiteach sreafa glanairgid chuig gluaiseachtaí in iarmhéideanna

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

Chester Beatty

Amhail an
An 31 Nollaig
2019
€

Airgead Tirim
airgid
€

Amhail an
An 31 Nollaig
2020
€

233

-

233

11
		
284
		

1,507
		
1,270
		
		
3,010

1,496
		
986
		
		
2,715

295
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21 Pension scheme details
Scéim Aoisliúntais Foirne Leabharlann Chester Beatty,
1995, agus Scéim Pinsin Ranníocaíochta Céilí agus Leanaí
Leabharlann Chester Beatty, 1995
Tá an scéim Foirne agus an scéim do Chéilí agus Leanaí araon
á riar agus á maoiniú ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir,
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán (an Roinn) thar ceann
an Chester Beatty. Creideann na hIontaobhaithe nach
gcomhlíonann an scéim an sainmhíniú ar scéim le sochar
sainithe de réir FRS 102, ar an ábhar nach bhfuil an Chester
Beatty nochta don riosca achtúireach ná infheistíochta. Ina
theannta sin, creideann na hIontaobhaithe go bhfeidhmíonn
an Chester Beatty 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 Roinn agus cuirtear
ar aghaidh iad le cur san áireamh i bpróiseas buiséid bliantúil
na Roinne, agus déileáiltear leo mar chuid den leithdháileadh
bliantúil maoinithe ón Roinn chuig an Chester Beatty.
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 é an Chester Beatty faoi
Alt 4 den Acht Aoisliúntas agus Pinsean, 1963, ina bhforáiltear
d’aistriú fostaithe agus seirbhíse inphinsin idir scéimeanna de
chuid líonra na Státseirbhíse. I gcás fostaithe, mar sin, a
tháinig chun oibre leis an Chester Beatty go déanach ina
ngairm bheatha inphinsin, aistríonn an dualgas gníomhú
mar ghníomhaire i riar a bpinsin agus a gcnapshuime scoir,
aistríonn sé chuig an Chester Beatty ó eagraíocht cheadaithe
eile ag an tráth a dtagann siad chun oibre leis an Chester
Beatty. Ó tharla gurb ar an Stát, tríd an Roinn atá an
fhreagracht deiridh as riar agus maoiniú an dliteanais seo, níl
sé seo ina chúis le haon dliteanas a aithint i leabhair an
Chester Beatty i gcás 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 Roinn an dliteanas sin ina iomláine. Níl an
Chester Beatty nochta don riosca achtúireach a thagann aníos
i Scéim na Foirne ná i Scéim na gCéilí agus na Leanaí, agus ó
thaobh an Chester Beatty de, is scéimeanna le ranníocaíocht
shainithe, go bunúsach, iad Scéim na Foirne agus Scéim na
gCéile agus na Leanaí.
Chester Beatty

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 Roinn.
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), de réir an Ráitis ar Chleachtas
Molta na gCarthanas (FRS 102), ní dhéantar ach sócmhainní
oidhreachta a fuarthas, a ceannaíodh nó a deonaíodh ó Eanáir
2016 a chaipitliú mar Shócmhainní Oidhreachta ar an gClár
Comhardaithe. Níl sócmhainní oidhreachta a fuarthas roimh
Eanáir 2016 curtha san áireamh sna ráitis airgeadais (díolúine
18.16) ar an ábhar gur sócmhainní iad nach bhféadtar luach a
chur orthu ar bhealach a bheadh fiúntach do léitheoirí na
ráiteas airgeadais
		
Líon iomlán na n-earraí atá sa Bhailiúchán: 26,876
An líon atá caipitlithe: 23
An céatadán atá caipitlithe: 0.085%
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 Chester Beatty mar an
bailiúchán is áille lámhscríbhinní, leabhar uathúil,
mionphictiúr 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 leisean an Chester Beatty agus a
fheidhmíonn an Chester Beatty mar mhúsaem chun leasa an
phobail. Tá saorchead isteach chuig an Chester Beatty, leis.
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
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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.

an Chester Beatty chuige i gcónaí go mbeadh an polasaí sin
i gcomhréir leis an reachtaíocht in Éirinn a bhaineann leis an
Oidhreacht Chultúrtha. Ní chuirfidh an Chester Beatty saothair
san áireamh lena shealbhú ach amháin más féidir a dteideal
dlíthiúil a bhunú go cinnte.

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.

Is é is príomhfhócas agus príomhfhreagracht don Chester
Beatty fós ná na Bailiúcháin a chaomhnú do na glúnta san am i
láthair agus san am atá le teacht. Tá a gcaomhnú, a léiriú agus
a léirmhíniú lárnach i ngach gné d’oibriúcháin an Chester
Beatty agus de rochtain an lucht spéise orthu, idir rochtain
ar an láthair agus rochtain ar líne. Tá Rannóg Caomhantais
ar leith ag an Chester Beatty, a dhéanann sainfheidhmiú ar
leabhair agus páipéar a chaomhnú. Tá na caomhnóirí páirteach
i ngach gné den chaomhnú chun an Bailiúchán a chosaint le
linn láimhseála, iompar, stóráil, agus nuair atá sé ar taispeáint.
Oibríonn na Caomhnóirí chun na hearraí sa Bhailiúchán a
dhaingniú agus a dheisiú; agus na cóireálacha uile faoi rialú
ag polasaí idirghabhála íosta le cinntiú go gcoinnítear sláine
stairiúil na n-earraí. Mar gheall ar an réimse leathan ábhair sa
Bhailiúchán, féadtar dul i gcomhairle caomhnóirí speisialaithe
chun ábhair áirithe a chóireáil, amhail teicstílí agus earraí
ceirmeacha.

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 earraí á bhfáil ag an Chester Beatty i gcónaí d’fhonn na
bailiúcháin a fheabhsú agus tá an méid sin á dhéanamh ar
bhealach atá ag teacht leis na critéir a bhunaigh Sir Alfred
Chester Beatty féin. Ní fhaigheann an Chester Beatty aon
deontas le hearraí a shealbhú, agus is gnách gurb ó fhoinsí
seachtracha a thagann an t-airgead le hearraí a cheannach.
Leagtar amach i bPolasaí Sealbhaithe an Chester Beatty na
prionsabail a chuireann an Chester Beatty 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. Féachfaidh
Chester Beatty

Caomhnú

Déantar an obair uile de réir cód dian gairmiúil iompair. Féadtar
tuilleadh eolais a fháil sa Straitéis um Chúram agus
Caomhantas an Bhailiúcháin.
Bainistíocht
Tá sé ar cheann de phríomhchuspóirí straitéiseacha an
Chester Beatty rochtain ar an mBailiúchán a fheabhsú, idir
rochtain fhisiciúil agus rochtain dhigiteach. Féadtar tuilleadh
eolais a fháil sa Ráiteas Straitéise 2016–2020.
Baineann an Chester Beatty 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 Chester Beatty den bhunachar a fheabhsú agus
an fhaisnéis maidir le gach sócmhainn a mhéadú.
Diúscairt
Faoi théarmaí Uacht Sir Alfred Chester Beatty, tá iallach ar na
hIontaobhaithe gan fáil réidh le hearraí sna Bailiúcháin.
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Coinnítear Bailiúcháin an Chester Beatty 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.
23 Teagmhas iarchláir chomhardaithe: COVID-19
Toisc go bhfuil COVID-19 fós ina mhórtheagmhas, agus
srianta rialtais fós i bhfeidhm, leanfaidh sé de thionchar a imirt
ar ghníomhaíochtaí an Chester Beatty sa ghearrthéarma. Óir
go bhfuil na hIontaobhaithe ar an eolas faoin gcaoi a
gcuireann dúnadh isteach ar shruthanna maoinithe an
mhúsaeim, déanann siad monatóireacht ar an ioncam agus ar
an gcaiteachas gach uair a thagann siad le chéile. Tá buiséad
curtha i dtoll a chéile ag na hIontaobhaithe maidir le tréimhse
dhá mhí dhéag ar a laghad ó dháta faofa na ráiteas airgeadais,
a léiríonn nach bhfuil aon éiginnteacht ábhartha ann maidir le
cumas na cuideachta a dhliteanais a sheasamh nuair a bheidh
siad dlite, agus leanúint ar aghaidh ar bhonn an ghnóthais
leantaigh. Dá réir sin, ní dhéantar aon athruithe ar na
suimeanna glanluacha ná ar aicmiú na sócmhainní agus na
ndliteanas sna ráitis airgeadais seo a d’fhéadfadh teacht chun
cinn mura mbeadh an carthanas in ann leanúint ar aghaidh mar
ghnóthas leantach.
24 Faomhadh na ráiteas airgeadais
D’fhaomh na hIontaobhaithe agus an Stiúrthóir/an
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na ráitis airgeadais an 21
Aibreán 2021.
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Aspail i mbád as leabhar Soiscéal, 17ú haois, Khizan (an Tuirc). Lámh 574, f.126v
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Mná ar ardán páláis le radharc lánléargais, Faizabad, an India, c. 1770. CBL In 69.6 (sonraí)

