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Leathanach 1 

 

RÁITEAS MISIN 

 
Dearscnaitheacht i soláthar léarscáilíochta ardchaighdeáin agus 

seirbhísí faisnéise spásúla chun freastal ar riachtanais na sochaí. 

Cuirimid é seo i gcrích trí bheith mar chomhlacht tráchtála stáit 

sofhreagrach, fiontrach, nuálach, éifeachtach faoi thiomáint torthaí. 

 

 

 

 

 

FÍS AN OSI 

 

“Leanfaidh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, an Ghníomhaireacht 

Náisiúnta Léarscáilíochta ón mbliain 1824, de bheith ag soláthar 

saineolas riachtanach chun buntaca a thabhairt d‟ Fhorbairt Shóisialta 

agus Eacnamaíoch na hÉireann.” 
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BUAICPHOINTÍ 2009 
Torthaí:  

 

 D’fheidhmigh an OSI go han-mhaith faoi choinníollacha margaidh tástálacha. 

 

 Lean an OSI chun a bhonn costais a bhainistiú go críonna agus €16.8m de chostais 

ann, laghdú 10% ar an mbliain 2008 (coigilteas €1.8m), agus costais dáilte agus 

riaracháin de €10.4m ann, laghdú 8% ar an mbliain 2008 (coigilteas €0.9m). 

 

 Mheathlaigh na hioncaim go dtí €19.7milliún (11%) de bharr na gcúinsí an-

dúshlánach in earnálacha na tógála agus na turasóireachta. D’fhág forbairt chur 

chuige nua straitéiseach i leith na forbartha gnó gur laghdaíodh ar éifeacht an 

mheathlaithe seo. Cruthaíodh deighleog nua seirbhíse custaiméara den ghnó le 

forbairt fuascailtí gnó GIS do na custaiméirí atá ann cheana féin agus do 

chustaiméirí nua féideartha.  

 

 Leanamar den straitéis ár gcostas ar an Státchiste a laghdú le deontas cabhrach 

laghdaithe €5.087m sa bhliain 2009, laghdú €0.9m nó 15% ar an mbliain 2008 

 

Sofhreagrach: 

 

 Cur i gcrích Chórais Bhainisteoireachta Caidreamh Custaiméara 

 

 Próifíl an OSi arna méadú tríd an gcomóradh chothrom 185ú bliain – lena n-áirítear 

cuairt an Uachtaráin 

 

Éifeachtacht: 

 

 Forbairt Chórais Bhainisteoireachta Cáilíochta Sonraí ar bhonn fiontair 

chorparáidigh 

 

 Tionscnamh criptiúcháin sonraí comhlánaithe 

 

Nuálaíocht: 

 

 An OSi deimhnithe mar eagraíocht oiliúna cheadaithe ag an ICES  

 

 Forbairt mhúnla Bhunachar Sonraí Spásúil na chéad ghlúine eile  

 

 Cur i gcrích Chórais Faisnéise Bainisteoireachta Saincheaptha 

 

Fiontrach: 

 

 Tosú Svuít Tionscadail Ríomhghnó, dírithe ar sholáthar fuascailtí na faisnéise 

spásúla do chustaiméirí agus dearscnaitheacht sa tseirbhís chustaiméara 

 

 An daonra leanúnach de Bhunachar Sonraí Airde Náisiúnta 

 

 Comhlánú Céim 3 de Thionscadal na Limistéar Beag, infheidhme don 

PhríomhOifig Staidrimh (CSO) do dhaonáireamh 2012. 
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RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH 
 

 
 

Bliain dúshlánach a bhí in 2009 don 

OSi leis an turnamh leanúnach 

eacnamaíoch. Laghdaigh ar ár n-

ioncam le 11% de bharr éifeacht na n-

earnálacha turasóireachta agus tógála 

go príomha. Tá áthas ar an mBord a 

thuairisciú áfach, go ndearnadh 

bainisteoireacht an-chríonna ar an OSi 

agus gur laghdaigh ar ár gcostais 

oibrithe le 10% éigean. D’fhág sé seo 

dá réir sin, go rabhamar in ann an 

costas ar an státchiste a laghdú le 15% 

éigean. 

 

Tá an Bord sásta leis an gcur chuige 

straitéiseach a bhfuiltear ag leanúint dó 

agus táirgí agus seirbhísí nua á 

bhforbairt i leith deighleoga margaidh 

ar marthain agus nua. Creidimid gurb é 

seo an bealach is optamaí ar aghaidh 

don OSi. 

 

Is é bonn fuaimintiúil ghnó an OSi 

gabháil, próiseáil agus dáileadh na 

faisnéise spásúla trí bhíthin na 

hardteicneolaíochta. Eagraíocht 

faisnéise é an OSi dá bharr seo ina 

gcuirtear an luach le réimse leathan 

táirgí agus seirbhísí léarscáilíochta trí 

imoibriú na ndaoine, na gcustaiméirí 

agus na teicneolaíochta. Déanann an 

OSi ról lárnach agus riachtanach sa 

tionscal náisiúnta Faisnéise Geografaí. 

Tá fócas láidir tráchtála againn agus 

bonn domhain scileanna atá dírithe ar 

fhuascailtí gnó geospásúla a sholáthar 

d’ár gcustaiméirí. 

 

Chomharthaigh an bhliain 2009 

cothrom 185ú bliain de thosach na 

suirbhéireachta beaichte chun críoch 

fioscach in Éirinn don Choirnéal Colby. 

Tá áthas orm a thuairisciú go bhfuil an 

OSi ag leanúint den tráidisiún uathúil 

agus bródúil seo sonraí geospásúla a 

sholáthar chun críoch eacnamaíoch. 

 

 
 

Chomharthaigh an chuairt a thug an 

tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa ar 

an gceanncheathrú againn go luath i Mí 

Meán Fómhair chun Seomra Uí 

Dhonnabháin a oscailt ar aibhsiú é ar 

shaibhreas stair na cartagrafaíochta in 

Éirinn, chomharthaigh an chuairt 

admháil shuntasach ar an ról a rinne an 

OSi agus é ag gabháil agus ag 

 

 

Chomharthaigh an „Comóradh 185ú 

bliain‟ príomheachtra chothrom an lae 

i stair ár n-eagraíochta.  
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rannchuidiú le tírdhreach 

síorathraitheach na hÉireann nua. 

 

Sa bhliain 2009, bheartaigh an OSi 

feachtas meabhraíochta ar thábhacht na 

Faisnéise Geografaí a mhéadú sa 

gheilleagar go ginearálta i measc na n-

earnálacha príobháideacha agus poiblí i 

bhfoirm comhdhálacha, seónna bóithre 

agus fóraim chustaiméara.  

 
Leagann an Ráiteas Straitéise ó 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 

amach rún straitéiseach na heagraíochta 

in imeacht na tréimhse trí bliana 2010 – 

2012. Ó fhoilsiú ár Ráiteas Straitéise 

2007 – 2009, chomhlánaigh an OSi 

obair ar na cláir uile a bhí ar áireamh 

ann. Beidh sé mar thosaíocht againn do 

na trí bliana atá romhainn an dul chun 

cinn seo a choinneáil trí leanúint ar 

aghaidh ag díriú ar fhreastal do 

riachtanais uile ár gcustaiméirí. 

 

Mar eagraíocht atá mar chuid den 

tseirbhís phoiblí, bhí gach aon 

dealramh go mbeadh rud éigean le rá 

faoin OSi ag foilsiú Tuarascáil Mhic 

Chárthaigh i lár na bliana. Tá moltaí na 

Tuarascála seo go gcumascfadh an OSi 

leis an Údarás Clárúcháin Maoine agus 

an Oifig Luachála i dtreis fós ag an 

Rialtas agus táthar ag feitheamh ar cibé 

forbairtí breise a eascróidh maidir leis 

seo. Is é fócas leanúnach an Bhoird go 

dtógfaidh an OSi ardán láidir chun go 

mbeidh sé ina eagraíocht féinchistithe 

agus é de chumas aici díbhinn a 

thabhairt don Rialtas go bliantúil. 

 

Tugann an Bord ardtosaíocht don 

rialachas corparáideach bunaithe ar an 

gcleachtadh is fearr. Faoi théarmaí an 

Achta a bhunaigh an OSi, tá an 

eagraíocht aitheanta mar chomhlacht 

corparáideach. I ndiaidh foilsiú na 

dTreoirlínte Rialachais Nua arna 

dtabhairt isteach i Meitheamh 2009, 

scrúdaigh an OSi a nósanna imeachta 

chun géilleadh le gnéithe nua an Chóid 

a chinntiú. De bhreis ar seo lorg sé 

cúnamh speisialta an IPA agus é á 

fhaisnéis féin ar na ceanglais nua.  

 

Ón 1 Eanáir 2008, tá feidhm fhoirmiúil 

tuairiscithe ag an OSi leis an Roinn 

Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 

Nádúrtha. Tá áthas orm a thuairisciú go 

bhfuil an gaol seo ag dul ar aghaidh go 

maith ar mhodh ardéifeachtach agus go 

bhfuil na tacaíochtaí riachtanacha suite 

d’fhonn a chinntiú go bhfuiltear ag 

freastal ar bhonn leanúnach ar 

cheanglais reachtúla na Roinne agus an 

OSi araon. 

 

Ba mhaith liom mo bhuíochas a 

ghabháil leis an Aire Cumarsáide, 

Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha 

mar aon leis na hoifigigh rannacha aige, 

as an rannchuidiú a thug siad leis an 

OSi i rith na bliana 2009 agus as a 

dtacaíocht leanúnach. 

 

De bhreis ar sin ba mhaith liom 

comhghairdeas a dhéanamh leis an 

bPríomhOifigeach Feidhmitheach, Ms 

Geraldine Ruane agus le foireann OSi 

faoin rannchuidiú dearscnaitheach a 

thug siad le chéile ag freastal ar 

riachtanais ár gcustaiméirí. Sa deireadh 

thiar thall ba mhaith liom aitheantas a 

thabhairt d’obair agus do cheangaltas 

mo chomhleacaithe atá ionadaithe ar an 

mBord agus mo bhuíochas a chur in iúl 

as a gcuid iarrachtaí maidir leis seo. 

  
Kevin Bonner 

Cathaoirleach 
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ATHBHREITHNIÚ AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH 

 

 

Tá dé-shainordú ag Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann. Is sinn 

Gníomhaireacht Léarscáilíochta 

Náisiúnta na hÉireann i dtosach báire, 

le hinsoláthairtí atá leagtha amach go 

soiléir chun an leasa náisiúnta mar a 

fhoráiltear san Acht OSi 2002 agus tá 

tarchur tráchtála againn freisin, mar atá, 

a bheith mar eagraíocht 

féinchothabhálach. 

 

Is den tábhacht chéanna an dá tharchur 

don OSi agus beireann siad leo 

freagrachtaí éagsúla. 

 

Mar an Ghníomhaireacht 

Léarscáilíochta Náisiúnta, táimid 

freagrach i gcruthú agus i gcothabháil 

na léarscáilíochta náisiúnta deifnídí 

agus taifid gheografacha ghaolmhara an 

stáit. D’fhonn a chinntiú go bhfuil ár 

léarscáilíocht uile beacht agus cothrom 

le dáta, agus ag cur san áireamh an fás 

as cuimse san earnáil tógála ó go luath 

sna 2000-te bhí sé riachtanach don OSi 

go mbeadh an teicneolaíocht is nua-

aoisí agus córais uathoibrithe ar fáil dó 

chun an fhaisnéis seo a ghabháil agus a 

thaifeadadh.  

 

Cuireann an OSi comhairle ar an 

Rialtas faoi gach ceist a bhaineann le 

polasaí agus cleachtadh an tsuirbhé, na 

léarscáilíochta agus na faisnéise 

geografaí. Tar éis fáis agus cumhacht 

fheidhmithe na Faisnéise Geografaí in 

Éireann, bhí an OSi spriocdhírithe agus 

é ag obair go dlúth leis an Roinn 

Comhshaoil agus le comhlachtaí eile 

agus Bonneagar Sonraí Spásúla 

náisiúnta á fhorbairt in Éirinn. 

 

Mar chomhlacht Stáit tráchtála, táimid 

dírithe ar mhúnla gnó a fhorbairt do 

Shuirbhéireacht an Ordanáis a 

sholáthróidh go gearrthéarmach go dtí 

meántéarmach, eagraíocht 

ardfheidhmíochta a bheidh 

féinchothabhálach agus a íocfaidh 

díbhinn ar ais le Stát na hÉireann.  

 

Bliain an-dúshlánach ach an-

chorraitheach ina dhiaidh sin a bhí in 

2009 do Shuirbhéireacht Ordanáis 

Éireann ar go leor bealaí. 

Chomharthaigh sí an cothrom 185ú 

bliain príomha i stair ár n-eagraíochta 

agus chuir sí an deis ar fáil chun 

athbhreithniú a dhéanamh ar ár múnla 

gnó ina iomláine, ár sainordú faoin 

Acht OSi 2001 agus ár dtreoir amach 

anseo d’fhonn a chinntiú go 

bhfreastalaímid ar riachtanais 

fhorásacha ár gcustaiméirí agus ár 

ngeallchoimeádaithe. 

 

Bhí éifeacht suntasach ag an turnamh 

eacnamaíoch ar dhá cheann d’ár 

bpríomhdheighleoga margaidh, an 

earnáil Tógála agus Turasóireachta 

Fóillíochta – bhí an  

 

 

 

 

Ag Tógáil ar an Am atá caite agus ag 

Múnlú na Todhchaí 
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t-ioncam laghdaithe le 25% sna 

hearnálacha seo. Sa timpeallacht an-

deacair agus luaineach eacnamaíoch, 

chuir an OSi i gcrích a shuíomh meá ar 

mheá oibríochtúil airgeadúil don 

bhliain 2009. De bhíthin cinntí á 

ndéanamh go tapaidh ar chaiteachas 

caipitil, dheimhnigh cinntí earcaíochta 

agus an mhargaíocht go ndearna an t-

oibriú laghdaithe agus an buiséad 

caipitil, an t-ioncam tráchtála agus an 

Deontas-SLA Rialtais in éadan an 

bhuiséid a fhritháireamh. Ba mhaith 

liom mo bhuíochas a ghabháil le mo 

chomhleacaithe as ucht cabhrú liom an 

beart réamhghabhálach riachtanach 

aclaí agus éifeachtach a sholáthar. 

 

Chuir na cúinsí ginearálta 

eacnamaíocha agus an turnamh drámata 

taobh istigh de thionscal na tógála ach 

go háirithe, spreagthóir ar fáil don OSi 

chun an dearscnaitheacht ghnó a 

fhorbairt taobh istigh dá phróisis 

táirgthe, teicneolaíochta, dáilte agus 

riaracháin. Tá an rath seo sa bhliain 

2009 tógtha ar choigilteas níos mó, 

táirgeacht níos fearr agus éifeachtacht 

mhéadaithe a ghnóthú. Chabhraigh siad 

seo chun roinnt den mheathlú ioncaim 

don bhliain 2009 a fhrithchothromú. 

 

Forbraíodh straitéis nua ghnó d’fhonn 

an múnla gnó ar marthain againn a 

mhodhnú. Glacadh cur chuige nua 

straitéiseach ina bhforbródh an OSi 

táirgí agus seirbhísí nua arna n-aistriú 

go plean gnó/airgeadúil nua cúig bliana 

a thabharfadh táirgí agus seirbhísí nua 

nuálacha do na custaiméirí atá ann agus 

do chustaiméirí nua féideartha i 

ndeighleoga nua margaidh.  

 

Chuamar i dteagmháil go gníomhach 

lenár bhfoireann agus leis na 

príomhimreoirí sa nuálaíocht. 

Neartaíomar ár gcáil trí phíblíne nua 

táirgí agus seirbhísí nua a fhorbairt. 

 

I measc príomhéachtaí na bliana 2009 

bhí: 

 

 Seoladh suíomh idirlín nua 

corparáideach  

 Seirbhís mhiondíola nua ar líne 

 Seirbhís scileanna nua 

teicneolaíochta/gnó 

 Fréamhshamhaltú táirgí nua mar 

Shamhaltú 3D City agus Seirbhísí 

Idirlín 

Tá an nuálaíocht ag croílar gach a 

ndéanann an OSi. Ní hamháin go 

mbeidh sé dírithe ar an táirge agus an 

teicneolaíocht ach tabharfaidh sé freisin 

dúshlán ár bpróiseas agus ár múnlaí 

gnó d’fhonn a chinntiú go bhfuilimid 

ag cruthú feabhsuithe leanúnacha 

éifeachtachta i ngach a ndéanaimid. 

 

Tá an OSi ag obair go dlúth le réimse 

custaiméirí atá ann agus custaiméirí nua 

féideartha i bhforbairt agus i gcur i 

gcrích treoirchórais faisnéise 

gheospásúla chun cabhrú leo freastal ar 

na dúshláin ghnó atá rompu. 

Réimníonn na dúshláin seo ó thaobh na 

haimpléiseachta de ó bhainisteoireacht 

na gcuraimí réadmhaoine go dtí 

claochlú na seirbhísí poiblí. 

 

Glactar leis go dtreiseoidh an ghéag 

seirbhíse theicneolaíoch/ghnó d’ár ngnó 

trína n-oibrímid go dlúth le custaiméirí 

chun fuascailtí ordaithe a fhorbairt chun 

freastal ar na dúshláin atá rompu, sna 

blianta atá romhainn. 

 

D’fhorbair an OSi comhpháirtíochtaí 

straitéiseacha chun go leor táirgí agus 

seirbhísí nuálacha a spreagadh dá 

chustaiméirí. De bhreis ar a bheith ag 

oibriú go dlúth le hollscoileanna agus 

coláistí ar fud na hÉireann, tá an OSi 

freisin ina chomhpháirtí straitéiseach le 

braisle StratAG na dtionscadal taighde 

tríú leibhéal atá bunaithe in ONÉ 

Maighe Nuad. 
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Rinneadh an OSi a athnuachan mar 

nuálaí custaiméir-dhírithe agus mar 

sholáthraí ceannasach, faoi thiomáint na 

teicneolaíochta, na bhfuascailtí faisnéise 

spásúla trí: 

 Branda an OSi a phróifíliú le 

heachtraí mar chomóradh chothrom 

an 185ú bliain  

 Ceannasaíocht a chur ar fáil san 

fhaisnéis gheografach ag leibhéal 

náisiúnta trí chomhdhálacha a ostáil 

do na príomhdhéantóirí cinnidh i 

measc na gcustaiméirí taobh istigh de 

réimse leathan na margaí ina n-

oibríonn an OSi 

 A chinntiú gur ghnóthaigh an OSi 

tuairisciú suntasach ar na meáin – ar 

na nuachtáin agus ar an teilifís araon  

Bhí an OSi ag imeall tosaigh na 

teicneolaíochta le 185 bliain. Tá an 

teicneolaíocht ina cuid lárnach de gach 

tréimhse de chruthú, soláthar agus 

cothabháil na faisnéise geografaí. Sa 

bhliain 2009, thosaigh an tSuirbhéireacht 

Ordanáis ar an dúshlán athinnealtóireacht 

a dhéanamh ar an gCroíMhúnla Sonraí 

Spásúla a thairgfidh buntáistí suntasacha 

maidir le hilsreabhlínte a iomlánú as a 

dtiocfaidh sonraí uile-iomlánaithe agus 

comhsheasmhacha ag leagan an bhoinn 

do riachtanais ár gcustaiméirí amach 

anseo. 

 

Do chothrom an lae 185ú bliain, 

bheartaigh an OSi roinnt comórthaí, lena 

n-áirítear, seachtain oscailte phoiblí OSi 

chun breathnú ar chás taispeántais stair 

an OSi – Seomra athchóirithe Uí 

Dhonnabháin a d’oscail Máire Mhic 

Ghiolla Íosa i Meán Fómhair 2009. 

 

Bhí an comóradh ar aontráth le hóstáil 

chomhdhála ar ról na faisnéise geografaí 

ag cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch 

agus mheall an eachtra seo spéis go leor 

daoine idir dhéantóirí polasaí rialtais 

agus bhaill na hearnála príobháidí. 

Cheangail na tionscnaimh oideachais ag 

leibhéal na scoile, atá nasctha leis an 

gcomóradh, an OSi leis an seomra ranga 

mar a bhfuil an tábhacht phoiblí ar a 

ndéanaimid mar eagraíocht á tógáil 

isteach ag glúin níos óige trí 

mhodheolaíochtaí agus cuir chuige 

oideachasúla spraíúla. 

 

Príomhthréith den bhliain 2009 ach go 

háirithe ba ea líon na bhfostaithe a scoir 

nó a bhfuil sé pleanáilte acu scor ón 

eagraíocht sa bhliain 2010. 

Gnáthshocruithe scoir atá i gceist leis na 

scoir seo agus iad sin freisin atá ag baint 

fónaimh as Scéim Luathscoir Dhreasaithe 

an Rialtais (Scéim ISER). Thar an 

tréimhse 2008 – 2010, 10% den lucht 

oibre ina iomláine a bheidh sa líon seo 

daoine agus aireoimid uainn iad go léir 

don rannchuidiú ceangaltais, eolais agus 

saineolais a thug siad thar go leor blianta 

seirbhíse. 

 

Mar chríoch, ba mhaith liom mo 

bhuíochas a ghabháil leis an 

gcathaoirleach An tUasal Kevin Bonner 

agus lena chomhbhaill Bhoird as a 

dtacaíocht ghníomhach agus a 

rannchuidiú leis an eagraíocht i rith na 

bliana 2009. De bhreis ar sin, ba mhaith 

liom mo bhuíochas amach ó chroí a 

ghabháil le pobal na Suirbhéireachta 

Ordanáis as a gceangaltas agus a bhflosc 

leanúnach agus an Ghníomhaireacht 

Léarscáilíochta Náisiúnta á cruthú mar 

sholáthraí na faisnéise spásúla arb é 

rogha na gcustaiméirí é. 

 

 

 

 

 

Geraldine Ruane 

PríomhOifigeach Feidhmitheach 
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BAILL AN BHOIRD 

Cathaoirleach 



Leathanach 9 

 

 

ATHBHREITHNIÚ GNÓ AGUS MARGAÍOCHTA 
 

Tá an Roinn Gnó agus Margaíochta 

freagrach i ndíol, margaíocht agus 

soláthar táirgí agus seirbhísí an OSi do 

réimse éagsúil custaiméirí na 

heagraíochta. Is den riachtanas a 

chinntiú go bhfreastalaíonn na táirgí 

agus na seirbhísí seo ar riachtanais agus 

ar ionchais na gcustaiméirí seo ag cur 

ar fáil dóibh ag an am gcéanna 

fíorluach a gcuid airgid. 

 

Déanann an Roinn Gnó agus 

Margaíochta ról straitéiseach ag cinntiú 

go dtuigeann agus go bhfreastalaíonn 

an eagraíocht ar riachtanais faisnéise 

spásúla na gcustaiméirí. I rith na bliana 

2009, tuigeadh go cruinn na buntáistí a 

bhaineann le córas CRM agus ranna 

eile rannpháirteach go díreach i 

bhfuascailt na gceisteanna custaiméara. 

D’fhorbair gaol iomlánaithe idir an Gnó 

agus an Mhargaíocht, Déanamh na 

Léarscáilíochta agus Ranna 

Teicneolaíochta Léarscáilíochta i 

dtéarmaí na caoi a n-aithnítear agus a 

soláthraítear ina dhiaidh sin, riachtanais 

na gcustaiméirí, a bheidh ina thoisc 

thábhachtach maidir le soláthar an 

táirge Prime 2 faoin mbliain 2012.  

 

Príomhspreagthóir don limistéar seo 

freisin is ea an ceanglas chun ioncam a 

ghiniúint don eagraíocht de réir an 

cheanglais luaite san OSi agus a ghnó a 

dhéanamh ar bhealach éifeachtach agus 

feidhmiúil ó thaobh an chostais.  

 

Oibríonn an OSi i líon mór deighleog 

gnó éagsúil den gheilleagar agus i rith 

na bliana 2009 beartaíodh roinnt 

tionscnamh tábhachtach chun deiseanna 

tráchtála a fhorbairt san earnáil 

phríobháideach agus phoiblí. D’fhonn 

na deiseanna seo a chur i ngníomh, níor 

mhór don OSi tacaíocht tiomanta 

maidir le Córais Faisnéise 

Gheografacha (GIS) a thairgeadh do na 

custaiméirí, ag reáchtáil tionscadal 

cruthúnais choincheapa d’fhonn na 

custaiméirí a chumasú cásanna gnó a 

thógáil timpeall forbairt na bhfuascailtí 

GIS. Bliain dúshlánach a bhí i 2009 

agus moill suntasach sa chuid is mó 

dena deighleoga margaidh. D’éiligh sé 

seo ar an Roinn Gnó agus Margaíochta 

amharc nua a thabhairt ar chonairí na 

margaíochta agus an chaoi is fearr le 

táirgí a dhíol sa timpeallacht nua seo. 

D’fhreastail dhá tháirge – LiDAR agus 

Ortaighrianghrafadóireacht - mar 

mhodh chun táirgí ardluacha a 

thairiscint do chustaiméirí agus, faoi 

chúinsí áirithe chumasaigh siad forbairt 

nó coimeád na gcustaiméirí.  

 

D’éiligh díol na dtáirgí le 

príomhchustaiméiri i gcúinsí seo an 

mheathlaithe cur chuige straitéiseach 

éagsúil i leith na forbartha gnó. 

Feidhmíodh foirne tionscadail chun cur 

i gcrích na bhfuascailtí GIS do 

chustaiméirí a fhorbairt agus a phíolótú 

ag cur ar chumas na gcustaiméirí dá réir 

sin cásanna níos láidre gnó a fhorbairt i 

ndáil le feidhmiú na léarscáilíochta OSi 

dá gcuid. D’úsáid an OSi an deis seo 

chomórtha 185ú bliain chun comhdháil 

a óstáil ar ról na faisnéise geografaí 

agus í ag cabhrú leis an téarnamh 

eacnamaíoch agus mheall an eachtra 

seo spéis mhór agus leanúnach na 

ndéantóirí polasaí Rialtais. 

 

 An tIoncam Díola 

 

Sa bhliain 2009, taifeadadh meath ar an 

díol den dara uair amháin le níos mó ná 

15 bliain. Tharla moill suntasach in 

earnáil na tógála i rith na bliana. Ba léir 

láithreach bonn éifeacht an turnaimh 
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seo ar na sochair ísle ioncaim de chuid 

ár nGníomhairí Díola Léarscáileanna 

agus an Siopa Díola Léarscáileanna. 
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I rith na bliana 2009 go deireanach 

thaispeáin an geilleagar arna mhoilliú 

laghdú ar an ngnó i ngach earnáil den 

mhargadh. Ag cur san áireamh go 

mbaineann 30% de ghnó an OSi leis an 

earnáil tógála is cuid áthais a 

thuairisciú gur laghdaigh forbairt an 

ghnó nua in earnálacha eile éifeacht an 

mheatha seo. Tharla seo trí fhorbairt 

margaí agus táirgí nua agus trí 

dhaingniú conarthaí nua sonracha i rith 

2009. Toradh ar athrú sa chur chuige 

straitéiseach i leith forbairt an ghnó is 

ea go leor de na conarthaí nua seo. 

 

 Freagra Iomlánaithe 

Eagraíochtúil ar an tSeirbhís 

Chustaiméara: 

 

Lean forbairt na dearscnaitheachta 

eagraíochtúla i soláthar na seirbhíse 

custaiméara chun a bheith mar 

phríomhthéama i rith 2009. Bhí boinn 

láidre á dtógáil ag an OSi i ndearadh 

agus i soláthar chláir chúraim 

chustaiméirí. Chonacthas é seo sa 

bhliain 2009 agus méaduithe agus 

athchóirithe breise ar an gCóras 

Bainisteoireachta Caidreamh 

Custaiméirí (CMR).  

 

Tá an córas CRM uile-iomlánaithe 

trasna na rann go léir agus chabhraigh 

sé go fuaimintiúil leis an eagraíocht 

chun aistriú amach ó aon siondróm 

‘silo’ inmheánach a d’fhéadfadh an 

tseirbhís chustaiméara a bhacadh. Is é 

foras an Chórais CRM go gcinntíonn sé 

go bhfuil na córais, na struchtúir agus 

na próisis eagraíochtúla idirnasctha 

chun an modh ní hamháin ina 

solathraítear an tseirbhís do 

chustaiméirí ach ina ndéantar 

faireachán uirthi agus ina dtuairiscítear 

í, a éascú agus a fheabhsú.  

 

Comhoibríonn an Roinn Gnó agus 

Margaíochta go dlúth le gach limistéar 

eile den eagraíocht i bhforbairt na 

dtáirgí agus na seirbhísí nua. Tá an 

deimhniú go bhfuiltear eolach ar 

riachtanais na gcustaiméirí go hiomlán 

trasna limistéar táirgthe agus tacaíochta 

na heagraíochta, géibheannach i leith 

leibhéil na seirbhíse agus na 

dearscnaitheachta do chustaiméirí a 

choinneáil. I rith na bliana 2009, lean 

an OSi ag tógáil ar a chórais 

inmheánacha chumarsáide d’fhonn a 

dheimhniú go sreabhann próiseas gan 

uaim faisnéise a bhaineann leis an 

gcustaiméir idir gach deighleog ghnó-

ghéibheannach den eagraíocht. 

Neartaíonn tabhairt isteach agus 

forbairt an Chórais CRM an próiseas 

riachtanach seo.  

 

Tá forbairt an bhoinn chustaiméara níos 

leithne i ndeighleoga éagsúla margaidh 

i gcónaí mar phríomhaidhm 

straitéiseach den eagraíocht atá á cur i 

gcrích trí pholasaí gnó um leas a bhaint 

as an acmhainn theicniúil d’fhonn 

soláthar do na custaiméirí maidir lena 

riachtanais ghnó.  

 

Tá sé tábhachtach don OSi go 

soláthraítear réimse seirbhísí agus táirgí 

dá chustaiméirí ar an bpraghas ceart, ar 

leibhéil ardchaighdeáin ar fad agus ar 

bhonn tráthúil. Dáil ríthábhachtach is 

ea a bheith ag éisteacht le custaiméirí a 

chumasaíonn an OSi freagra tapaidh a 

thabhairt ar a gcuid riachtanas agus 

oibriú leo chun fuascailtí a sholáthar dá 

gceisteanna agus dá riachtanais ghnó, 

faoi mar atá siad faoi láthair agus faoi 

mar a fhorbraíonn/leathnaíonn siad sa 

todhchaí. Tá tionchar ag feidhmiú na 

seimineár custaiméara in éineacht le 

foirmeacha aischothaithe agus 

ceistiúcháin ar thuiscint an OSi ar 

riachtanais agus ionchais na 

gcustaiméirí.  

 

Tá sé tábhachtach freisin don OSi go 

méadaíonn sé ionchais na gcustaiméirí 

féin ag leagan amach dóibh 

lánacmhainní, neamhthaiscéalta go



Leathanach 11 

 

minic, na faisnéise atá saibhir ó thaobh 

sonraí is féidir leis an OSi a chur ar fáil 

chun a ngnó a spreagadh. I rith na 

bliana 2009, fuarthas amach gurb í an 

‘tacaíocht’ seo murab ionann agus na 

sonraí atá ag cruthú mar thábhacht 

mhéadaitheach do chustaiméirí. 

 

Cuid lárnach de thacaíocht na 

gcustaiméirí is ea an fhoireann 

seirbhíse custaiméara a chuimsíonn 

acmhainn tiomanta. Is iad fócas agus 

freagrachtaí na foirne an tseirbhís 

chustaiméara a chomhordú trí na 

modhanna seo a leanas: 

 

 Tacaíocht chustaiméara a 

thairiscint ar gach ceist a 

bhaineann le seirbhís a thagann 

trí phríomhlasc agus trí 

sheirbhísí idirlín an OSi 

 Faireacháin a dhéanamh ar 

leibhéal na nglaonna agus ar 

amanna freagartha chun leibhéil 

tacaíochta a fheabhsú go 

leanúnach 

 Córas CMR an OSi a oibriú 

agus a fheabhsú i ndáil le 

ceisteanna custaiméara 

 

Ag glacadh leis an éileamh 

méadaitheach agus leanúnach do tháirgí 

agus seirbhísí níos soifisticiúla ar an 

margadh fáisnéise spásúla go 

ginearálta, tá sé riachtanach go 

gcoinníonn an OSi a shuíomh mar 

cheannaire margaidh sa limistéar seo trí 

dhíriú go leanúnach ar fheidhmiú na 

bhforbairtí teicneolaíochta chun a 

réimse táirgí agus seirbhísí a mhéadú 

chun freastal ar riachtanais an 

chustaiméara. Beidh an comhrá 

leanúnach leis na custaiméirí agus béim 

leanúnach ar fhorbairt réimse cuí táirgí 

agus seirbhísí géibheannach, mar a 

léiríodh, agus ceannasaíocht mhargaidh 

an OSi á coimeád. 

 

Léiríonn na samplaí a thugtar thíos an 

chaoi a dtairgeann réimse táirgí 

digiteacha agus seirbhísí an OSi 

buntáistí agus deiseanna dá bhonn an-

éagsúil custaiméara ag oibriú trasna 

roinnt príomhearnálacha margaidh.  

 

Ár bPríomhEarnálacha 

 
 Rialtas 

Tá an polasaí agus an phleanáil 

éifeachtach ag brath ar an acmhainn 

chun anailís a dhéanamh ar thacair 

dhifriúla faisnéise. Dá réir sin, tá 

bunachair sonraí iomlánaithe a bhfuil 

comhthéacs suímh acu géibheannach 

maidir le soláthar anailís níos tapúla 

sonraí agus, sa deireadh thiar, coigilteas 

costais agus éifeachtacht mhéadaithe. 

Léiríonn na samplaí seo a leanas 

éifeacht agus feidhmiú bhunachair 

sonraí dá sórt: 

 

 Tá córais riarthacha faireacháin 

agus stiúrtha An Roinn 

Talmhaíochta i ndáil le híocaíochtaí 

CAP agus REP bunaithe ar 

theicneolaíocht GIS agus ar tháirgí 

léarscáilíochta an OSi. Cuireann 

úsáid an chórais seo agus na dtáirgí 

bainteacha ar chumas na hÉireann 

freastal ar riachtanais iniúchta an 

AE do na scéimeanna seo. 

 

 Tá an clár nuachóirithe arna bheartú 

ag an Údarás Clárúcháin Maoine 

(PRA) – an Chlárlann Talún mar a 

bhí – ag brath ar léarscáilíocht 

digiteach an OSi. Méadóidh an 

teicneolaíocht seo ach go háirithe, 

cáil an PRA go suntasach chun 

leathnú breise an chláraithe teidil a 

bheartú in Éirinn agus déanfaidh sí 

ról lárnach i gcur i gcrích rathúil 

tionscadal reatha tíolactha 

leictreonaigh an PRA. Go deimhin, 

chuir straitéis seirbhíse leictreonaí 

an PRA go nuige seo an tseirbhís 

chustaiméara ag croílár a mhúnla 

soláthair trí rochtain chaoithiúil a 

chur ar fáil ar fhoras na dtaifead 

leicreonach fóiliónna agus na  
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bpleananna comhdaithe agus 

faisnéis bhainteach dá chuid trí 

chuardach ar líne ag feidhmiú táirgí 

léarscáilíochta digití an OSi. 

Comhlánófar an tionscadal seo 

faoin mbliain 2010 agus d’éiligh sé 

strus nach beag thar ceann 

fhoireann an OSi d’fhonn a 

dheimhniú go mbeadh sé rathúil. 

 

 Seirbhísí Éigeandála 

Déanann an OSi ról an-tábhachtach 

agus é ag éascú obair na seirbhísí 

éigeandála, na nGardaí agus na 

ngairmithe sláinte. Soláthraíonn sonraí 

faisnéise digití an OSi eolas suímh 

riachtanach i roinnt príomhlimistéar ó 

léarscáilíocht ardmhionsonraithe ar 

leibhéal na sráide go forléargas beacht 

ar an réigiún. Leagann na huirlisí 

léarscáilíochta digití atá infhaighte, 

chun an pearsanra a ordú agus a 

stiúradh, méar ar shuíomh beacht na 

dteagmhas, ag cumasú freagra 

láithreach a chabhraíonn leis an gcoir 

thromchúiseach a chosc agus beathaí a 

shábháil sa deireadh thiar thall. Agus an 

t-eolas a chuireann léarscáilíocht 

digiteach an OSi ar fáil is féidir an 

bealach is tapúla agus is fearr (níor ghá 

gurb é is giorra) a aithint go gasta ag 

cur san áireamh ceantair chúnga.   

 

Ar leibhéal iomlán, is féidir le sonraí 

geografacha iomlánaithe eolas 

tábhachtach ar phatrúin choire, tarlú an 

dóiteáin agus teagmhais eile a sholáthar 

don tuairisciú agus don anailís 

thréimhsiúil, ag cabhrú dá réir sin chun 

an phleanáil acmhainne agus tuaradh na 

dteagmhas a spreagadh. 

 

 Fóntais – Gás, Leictreachas agus 

Teileachumarsáid 

 

Déanann an fhaisnéis gheografach ról 

príomha sa bhainisteoireacht 

sócmhainne (an gá chun faireachán a 

dhéanamh ar bhonneagair fhisiciúla 

agus athruithe agus athsholáthairtí 

riachtanacha a chur i gcrích) agus 

gníomhaíochtaí oibríochtúla (an gá 

chun foirne deisiúcháin agus 

cothabhála a bhainistiú agus chun 

acmhainní daonchumhachta infhaighte 

a úsáid) na gcomhlachtaí fóntais. 

Cumasaíonn úsáid sonraí geografacha 

an OSi comhlachtaí dá sórt chun an 

éifeachtacht oibríochtúil a mhéadú, 

chun freagra a thabhairt ar éigeandálaí 

ar bhealach gasta éifeachtach agus chun 

seirbhís éifeachtach agus feidhmiúil ó 

thaobh an chostais a sholáthar do 

chustaiméirí. 

 

 
 

 Oideachas 

 

Deis a bhí i gcomóradh 185 bliain an 

OSi chun an OSi a nascadh leis an 

seomra ranga trí chomórtais agus 

cluichí idirghníomhacha ar www.osi.ie, 

ag tabhairt tuisceana don ghlúin níos 

óige ar thábhacht a ndéanann an OSi 

mar eagraíocht. 
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Feidhmíodh léarscáileanna páipéir an 

OSi sna scoileanna i ndáil le múineadh 

na Geograife. Tá siad mar chuid 

lárnach de mhúineadh an ábhair seo i 

scrúduithe an Stáit aníos go dtí agus ag 

áireamh leibhéal na 

hArdTeistiméireachta. Chun teagmháil 

seo an OSi leis na scoileanna a mhéadú 

tuilleadh forbraíodh roinn oideachasúil 

ar shuíomh idirlín an OSi sa bhliain 

2009, dírithe go sainiúil ar an earnáil 

bhunscoile agus bunuirlisí arna 

bhforbairt chun cabhrú le múineadh na 

Geograife. Lean an OSi i rith 2009 ag 

tabhairt tacaíochta don chlár ‘ An 

Eolaíocht á Feidhmiú’ mar a 

bhforbraítear ceachtanna timpeall na 

teicneolaíochta a úsáidtear taobh istigh 

den OSi d’fhonn samplaí praiticiúla á 

n-úsáid i múineadh na heolaíochta ag 

leibhéal na meánscoile a chumasú. 

 

Bhí an OSi rannpháirteach freisin sa 

chlár StratAG den taighde tríú leibhéal 

bunaithe ag ONÉ Maighe Nuad le 

cistiú ó Fhondúireacht Eolaíochta na 

hÉireann. Tá go leor Ollscoileanna in 

Éirinn rannpháirteach sa bhraisle 

taighde seo, agus an fócas ar thopaicí a 

bhain le heolaíochtaí agus taighde 

geospásúla. 

 

 

 Líonra Gníomhaire 

 

Bliain dúshlánach a bhí i 2009 do líonra 

gníomhaireachta ar fud na tíre an OSi, a 

dhéanann ról ríthábhachtach maidir le 

soláthar seirbhís chomhchruinnithe do 

chustaiméirí an OSi trí tháirgí OSi a 

dhíol, na léarscáileanna PLACE go 

príomha (Pleanáil, Dlíthiúil, 

Talmhaíoch, Tógáil agus 

Innealtóireacht) a úsáideann na 

gairmithe. Ghabh an earnáil seo chuici 

pacáiste pleanála digití na formáide 

nua, a tugadh isteach sa bhliain 2008, le 

flosc agus tá sí ag tosú ag lorg faisnéis 

dhitigeach eile a fhéadann an OSi a 

chur ar fáil, leithéid na 

hortaighrianghrafadóireachta. I rith na 

bliana 2009, rinneadh iarrachtaí 

leanúnacha chun úsáideoirí na 

léarscáileanna tráidisiúnta páipéir a 

spreagadh chun athrú go dtí táirgí 

léarscáileanna digiteacha. 

 

Seirbhísí Ar-Líne 
 

 BeoLéarscáileanna an Osi  
 

Meicníocht a bhfuil an-tóir ag na 

custaiméirí uirthi chun taighde a 

dhéanamh ar an léarscáilíocht OSi is ea 

suíomh idirlín agus brabhsálaí 

léarscáile www.OSiSmartmaps.ie 

Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann. 

Tairgeann roinn na Léarscáileanna 

Stairiúla do chustaiméirí sonracha 

meicníocht simplí chun feidhmiú 

stairiúil talún láithreáin a thuiscint. 

Cuireann suíomh idirlín an OSi rogha 

ar fáil do chustaiméirí chun 

Léarscáileanna PRA-ghéilliúla, 

Léarscáileanna Gaoithe agus 

Ortaighrianghrafadóireacht i bhformáid 

PDF a cheannach nó a íoslódáil.  
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Ceadaíonn sé freisin do chustaiméirí 

chun Tuarascálacha Timpeallachta ar-

líne a ordú a sheoltar mar ríomhphost 

nó mar ghnáthphost chuig an 

gcustaiméir taobh istigh de dhá lá oibre. 

Beidh táirgí páipéir a úsáidtear in 

aighniú na n-iarratas pleanála 

infhaighte gan rómhoill. 

 

 Seirbhísí Tuairiscithe 

Timpeallachta 

 

Bheartaigh an OSi cheana féin obair 

fhorleitheadach i gcomhar le Suirbhé 

Geolaíochta na hÉireann agus an 

Ghníomhaireacht um Chosaint an 

Chomhshaoil maidir le forbairt an 

táirge seo. Feidhmíonn an táirge iomad 

bunachar sonraí éagsúla chun réimse 

faisnéise mionsonraithe a thabhairt faoi 

láithreán áirithe ar bith agus a phurláin, 

ó fheidhmeanna stairiúla go dtí an 

chobhsaíocht gheolaíoch agus stair an 

uisce. Tá sé fóinteach ach go háirithe 

do chomhairleoirí pleanála agus 

timpeallachta agus freisin do 

cheannaitheoirí agus díoltóirí tithe agus 

réadmhaoine. Bhí an t-aischothú óna 

comhairleoirí timpeallachta an-

dearfach.  
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ROINN TÁIRGTHE NA LÉARSCÁILÍOCHTA 
Is é ról Roinn Táirgthe na 

Léarscáilíochta na bunsonraí 

geografacha a bhailiú a sholáthraíonn 

an bonn do chruthú na dtáirgí 

léarscáilíochta do chustaiméirí an OSi i 

bhformáid digiteach agus pháipéir 

araon. 
 

Tá Roinn Táirgthe na Léarscáilíochta 

freagrach as a chinntiú go bhfuil an 

léarscáilíocht a fhaigheann an custaiméir 

cothrom le dáta agus beacht. Tá réimse 

leathan scileanna ag baill foirne an OSi, 

ón tsuirbhéireacht agus an 

chartagrafaíocht tráidisiúnta go dtí 

iarchéimithe sa GIS, TF agus 

fótagramaíocht. Tá foireann allamuigh an 

OSi trealmhaithe leis an bhfearas 

suirbhéireachta GPS is nua agus le 

ríomhairí allamuigh a úsáidtear chun an 

léarscáilíocht allamuigh a nuashonrú. 

 

Comhoibríonn na Ranna Táirgthe 

Léarscáilíochta agus Teicneolaíochta 

Léarscáilíochta d’fhonn a chinntiú go 

bhfeidhmítear na modhanna is éifeachtaí 

agus is feidhmiúla chun sonraí nua a 

bhailiú agus chun an léarscáilíocht a 

nuashonrú. Déanann foireann eitilte an 

OSi íomháineachas aerga a ghabháil a 

phróiseáltar ansin ag feidhmiú 

triantánacht aerga. Breacann 

fótagramaithe oilte ansin gnéithe an 

domhain réadaigh chun an léarscáilíocht 

OSi a nuashonrú. Cuirtear na sonraí 

breactha ar aghaidh go dtí baill foirne atá 

oilte ar fheidhmiú an bhogearra 

eagarthóireachta léarscáile nua chun a 

chomhlánaithe. Is iondúil go n-oiltear na 

baill foirne i níos mó ná teicneolaíocht 

amháin agus go n-oibríonn siad ar roinnt 

díobh seo. 

 

Tuairiscíodh feabhsuithe éifeachtachta sa 

Chlár Athbhreithnithe sa bhliain 2009 

agus, i mórán cás sháraigh an OSi 

ionchais na gcustaiméirí. Mar shampla, tá 

léarscáilíocht Uirbeach (1: 1000) agus 

Fo-Uirbeach (1: 2500) na hÉireann á 

coinneáil anois taobh istigh de thimthriall 

athbhreithnithe bliana amháin; an tIm-

Uirbeach (1: 2500) taobh istigh de 

thimthriall trí bliana agus an 

léarscáilíocht Tuaithe (1: 5000) taobh 

istigh de thimthriall cúig bliana. Tá 

nuashonrú agus feabhsú an bhunachair 

sonraí 1: 10,000 ag dul ar aghaidh go 

leanúnach ag teacht le riachtanais 

táirgthe agus chustaiméara. 

 

Luaigh na Tuarascálacha Bliantúla 

roimhe seo an tionscadal an-mhór a 

bheartaigh an OSi thar ceann an Údaráis 

Chlárúcháin Maoine (PRA) lena 

mbaineann cur i gcrích na teicneolaíochta 

Léarscáilíochta Digití mar chuid de 

Chóras Faisnéise Cláraithe Teidil 

Iomlánaithe (ITRIS). Tá sonraí 

léarscáilíochta an OSi lárnach maidir le 

comhlanú rathúil an tionscadail seo agus 

tá sé á sholáthar don PRA i bhformáid 

digiteach ag feidhmiú an chórais tagartha 

chomhordaithigh nua (Mercator Trasnála 

Éireannach) ITM. Léiríonn an tionscadal 

seo an dul chun cinn suntasach a rinne an 

OSi i gcur i bhfeidhm na nuálaíochta 

teicneolaíochta is deireanaí ar úsáidí 

praiticiúla d’fhonn cabhrú le custaiméirí 

chun acmhainn níos mó a réadú ó shonraí 

an OSi. Is chun leas an náisiúin atá an 

tionscadal PRA sa deireadh thiar agus 

déanann sé amhlaidh trí fheidhmiú chur 

chuige fuascailtí bunaithe ar 

léarscáilíocht digiteach arna dhearadh 

agus arna mhúnlú ag an OSi.  

 

Don OSi baineann leis an gconradh seo 

soláthar na léarscáilíochta uile (scálaí 1: 

1000; 1: 2500 agus 1: 5000) do gach 

contae sa Stát agus athsholáthar na sonraí 

léarscáilíochta athbhreithnithe ag 

eatraimh chomhaontaithe ag cinntiú go 

bhfuil na taifid cothrom le dáta rud a 

chuirfidh bonn faoin gcóras PRA. Ó 

thosach an tionscadail bhain an OSi 

amach gach spriocdháta agus tháinig de 

thoradh an tionscadail seo, de bharr a 

nádúir theicneolaíoch aimpléisigh agus 
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éilimh ar an dá eagraíocht, cothú gaoil 

láidir oibre gairmiúil idir an dá 

eagraíocht. 
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Méadú Sonraí 
 

Comhlánaíodh mórchlár feabhsaithe 

sonraí sa bhliain 2009, ag tabhairt 

caighdeán níos fearr sonraí do na 

custaiméirí. Thosaigh an clár sa bhliain 

2006, agus é d’aidhm aige a chinntiú go 

bhfreastalaíonn sonraí an OSi ar 

cheanglais éilitheacha arna méadú 

mhargaidh an GIS agus chustaiméirí 

OSi do shonraí GIS-ghéilliúla. Agus é 

deartha chun sonraí ar mhórchóir an 

OSi a shaibhriú trí pholagáin iomlána 

do ghnéithe bóithre, Foirgneamh, 

Uisce, Talún agus Iarnróid a chruthú, 

deimhneoidh an feabhsú seo freisin 

nascacht taobh istigh de na sonraí agus 

scoilteadh na sonraí ag trasnuithe 

loighiciúla mar acomhail bhóithre. 

Sáraíodh ar spriocanna le linn don 

tionscadal seo a bheith ar siúl. 

 

I rith na bliana 2009, bhí na 

haidhmeanna lárnacha seo a leanas ag 

an gclár feabhsaithe sonraí: 

 

a) Sonraí ar mhórchóir a 

chaighdeánú trasna na dtrí 

shraith sonraí ar mhórchóir 

 

b) A chinntiú go bhfuil na sonraí 

comhsheasmhach go loighiciúil 

agus go fisiciúil  

 

c) A chinntiú go bhfuil an 

tsonraíocht nua 

comhsheasmhach trasna na n-

imeall ina dtadhlaíonn gach 

sraith 

 

d) A chinntiú go gcuirtear i gcrích 

lán-nascacht; agus 

 

e) Go bhfuil na sonraí lán-

pholagánaithe (go bhfuil réimsí 

taobh istigh dá dteorainneacha 

discréideacha) 

 

 

 

GeoEolaire 
 

Is é an GeoEolaire an bunachar sonraí 

deifnídeach foirgneamh i bPoblacht na 

hÉireann. Agus é comhbhunaithe ag 

Suirbhéireacht an Ordanáis agus An 

Post, aithníonn an GeoEolaire seoladh 

agus suíomh beacht gach réadmhaoine 

cónaithí agus tráchtála sa Stát.  

Tá an OSi freagrach in eilimint 

gheografach gach seolta. Tá ar áireamh 

ar an mbunachar sonraí anois seoltaí 2 

milliún foirgneamh agus 44,000 

bealach (sráid) go hachomair. 

Chabhraigh sé leis na mílte comhlachtaí 

agus eagraíochtaí an bealach a 

ndéanann siad a ngnó a athrú ó bhonn. 

Sa bhliain 2009, dhámh Gradaim l-

Rialtas na hÉireann an Comhlacht is 

fearr sa Chatagóir do ‘Chomhlacht Stáit 

l-Rialtas na hÉireann’ don 

GheoEolaire. 

Forbairt an Táirge agus Foilseacháin – 

Léarscáilíocht Turasóireachta agus 

Fóillíochta 

Baineann cuid thábhachtach ó thaobh 

na tráchtála agus leanúnach de ghnó an 

OSi i gcónaí leis na táirgí digiteacha 

agus páipéir bunaithe ar bhunachair 

sonraí topagrafaíochta ar mhórchóir 

agus náisiúnta 1: 10,000. Tá riachtanais 

an chustaiméara san earnáil seo éagsúil 

go maith lena n-áirítear: an tSraith 

Taiscéalta, Sraith na hÉireann, Sraith 

na Cathrach agus an Bhaile; chomh 

maith le roinnt táirgí eile arna 

dtáirgeadh d’earnálacha sainiúla m.sh. 

Coimisiún na Scrúduithe Stáit agus 

Léarscáileanna Rialaitheora Tacsaí. 

 

Táirge eile a bhfuil an-ghnaoi air is ea 

an tSraith Taiscéalta a bhfuil 79 

léarscáil ar leith inti ag cuimsiú gach 

contae sa Stát. I ndiaidh athbhreithniú 

den táirge sa bhliain 2008 chuir an OSi 

bailchríoch ar an dreach nua agus stíl 

na sraithe Taiscéalta agus 

chomhlánaigh sé treoirthástálacha i rith 

2009. Tá seoladh an táirge nua 

sceidealta don bhliain 2010.  
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Rud nach bhfuil chomh follasach sin do 

go leor daoine na táirgí éagsúla agus 

táirgí na haonuaire in amanna a 

tháirgtear chun fónamh do riachtanais 

sainiúla chustaiméirí áirithe. Mar 

shampla, braitheann foilseachán 

bliantúil ardmholta Acadamh Ríoga na 

hÉireann ‘Atlas Stairiúil Bailte’ ar 

léarscáilíocht an OSi agus Luimneach 

agus Longfort mar bhailte fócais sa 

bhliain 2009; braitheann scrúduithe 

Geograife na Teistiméireachta Sóisearaí 

agus na hArdteistiméireachta ar shonraí 

an OSi don 190,000 léarscáil is gá agus 

bhraith Railithe Idirnáisiúnta Chill 

Áirne agus Dhún na nGall ar 

léarscáilíocht an OSi, agus 

tiománaithe/loingseoirí agus cuairteoirí 

chuig na heachtraí seo ag brath ar 

bheaichte léarscáileanna dá sórt.  

 

Ról príomha á dhéanamh ag an OSi 

agus an Tionscal Faisnéise Geografaí 

(GI) 

 

Bhí éabhlóid orgánach sa tionscal 

Deartha Ríomhaire-Chuidithe (CAD) 

GI i leith Córais Faisnéise 

Gheografacha soifisticiúla (GIS). Ag 

eascairt as na forbairtí seo, tharla athrú 

tábhachtach sa timpeallacht ghnó 

oibrithe do ghnóthaí faisnéise spásúla 

mar an OSi. I measc na ndeiseanna 

agus na n-éileamh don OSi a thionscain 

an fhorbairt tionsclaíochta seo tá: 

 Éagsúlacht i gcnuasach na dtáirgí 

spásúla de chuid an OSi 

 Caighdeán soláthair an táirge agus 

na seirbhíse 

 Ag tabhairt tacaíochta don 

bhonneagar 

 A bheith muiníneach as ár 

saineolas 

 An chomhpháirtíocht le custaiméirí 

ag tabhairt aghaidhe ar a 

riachtanais ghnó 

Lean an OSi chun freastal ar na 

dúshláin seo i rith 2009 agus 

deimhneoidh tionscnaimh leanúnacha 

go bhfuil sé suite go maith chun an t-

ardchaighdeán seirbhíse a éilíonn sé sa 

todhchaí a chur ar fáil don tionscal GI 

Éireannach. 

 

Tá go leor d’fhorbairt leanúnach an OSi 

spreagtha ag aitheantas dá chuid ar an 

ngá chun bonn daingean inchothabhála 

a thógáil don Bhonneagar Sonraí 

Spásúla Éireannach (ISDI), go 

comhsheasmhach le héilimh fhorásacha 

seo an chustaiméara. Ar na forbairtí 

suntasacha sa bhliain 2009 a thacaíonn 

na haidhmeanna seo bhí comhlánú 

Céim 3 de Thionscadal na Limistéar 

Beag agus a threoirfheidhmiú don 

PhríomhOifig Staidrimh (CSO) don 

chéad daonáireamh eile. Bhí an méid 

seo de bhreis ar dhul chun cinn 

leanúnach ar chur i gcrích tionscadail 

bhunachair sonraí Prime 2 agus an 

daonra leanúnach de ‘Bhunachair 

Sonraí Airde Náisiúnta’ nua. Bunaithe 

ar an bhfealsúnacht SDI ‘gabh uair 

amháin – úsáid go minic’ tabharfaidh 

Prime 2 lántacaíocht do cheangaltais an 

OSi i leith an ISDI. Gheobhaidh 

custaiméirí luach níos fearr ar a gcuid 

airgid go suntasach nuair a bhíonn an 

bunachar sonraí Prime 2 infhaighte sa 

bhliain 2012. 

 

Tá an acmhainn ag forbairt leanúnach 

chláir áiteanna náisiúnta an OSi i rith 

2009 chun bunachar sonraí 

logainmneacha comhsheasmhach go 

náisiúnta a sholáthar do thionscal 

spásúil na hÉireann, inúsáidte trasna 

iomad earnálacha gnó éagsúla. 

Rinneadh an tacar sonraí bailí in éadan 

gach reachtaíocht atá i réim agus 

leanfar dá fhorbairt de réir na n-éileamh 

margaidh.  

TEICNEOLAÍOCHT NA LÉARSCÁILÍOCHTA 
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Tá ról riachtanach le déanamh ag an 

teicneolaíocht ag gach céim de chruthú, 

soláthar agus cothabháil na faisnéise 

geografaí san OSi. Is é ról na 

teicneolaíochta a chinntiú go bhféadann 

custaiméirí na heagraíochta fónamh a 

bhaint as léarscáilíocht, táirgí agus 

seirbhísí ardchaighdeáin ar bhonn 

tráthúil agus éifeachtach ó thaobh an 

chostais.  

 

Bliain rathúil eile a bhí i 2009 don 

Roinn Teicneolaíochta Léarscáilíochta, 

agus an fócas ar fheabhsú leanúnach an 

phróisis agus bonneagar lárnach 

teicneolaíochta a fhorbairt chun an 

fhorbairt táirge agus an éifeachtacht a 

chumasú sa todhchaí. 

 

Ceannasaíocht Faisnéise 

Spásúla 

 

 Bonneagar Sonraí Spásúla a 

fhorbairt (SDI) 

Lean an OSi dá rannpháirteachas 

gníomhach sa Bhonneagar Sonraí 

Spásúla Éireannach (ISDI), ag forbairt 

an pholasaí náisiúnta agus ag spreagadh 

na straitéise teicniúla d’fhonn géilleadh 

le INSPIRE a chumasú. I rith na bliana 

2009, bhí an OSi gníomhach freisin in 

EorGheoghraificí (Cumann na 

léarscáilíochta náisiúnta Eorpaí, 

chlárlann na talún agus na 

ngníomhaireachtaí cadastracha) ag 

óstáil cheardlann Líonra Malartaithe 

Eolais Ardchaighdeáin (QKEN) agus 

chuir sé ar fáil táirge EorTheorann 

nuashonraithe le feidhmiú i ndáil le 

polasaí AE. 

 

 Ag Forbairt na gCaighdeán 

Náisiúnta 

I rith na bliana 2009, bhí an OSi 

rannpháirteach go gníomhach i 

dtionscnamh cáilíochta na hearnála 

poiblí de chuid Údarás Náisiúnta na 

hÉireann um Chaighdeáin (NSAI) ag 

rannchuidiú le foilsiú doiciméad an 

NSAI ”Ag neadú córais éifeachtacha 

bhainisteoireachta in eagraíochtaí na 

hearnála poiblí.”. 

 

 Ag Daingniú Faisnéise an OSi 

Rinne an OSi cinneadh chun gach 

ríomhaire glúine de chuid na 

Suirbhéireachta Ordanáis a chriptiú a 

comhlánaíodh i rith na bliana 2009. De 

bhreis ar seo, comhlanaíodh sa bhliain 

2009, iniúchadh inmheánach ar bhearta 

slándála faisnéise, cuireadh moltaí faoi 

bhráid na bainisteoireachta sinsearaí 

agus tionscnaíodh bearta don bhliain 

2010 chun aghaidh a thabhairt ar na 

cúraimí uile a aithníodh. 

 

Ag Tionscnamh Riachtanais an 

Chustaiméara 

 

 Bunachar Sonraí Spásúla na 

Chéad Ghlúine eile 

Is é Prime 2 tionscadal 

athinnealtóireachta sonraí an OSi chun 

bunachar sonraí gan uaim, 

neamhspleách maidir le scála, 

croíchaighdeán tionscail do 

bhainisteoireacht iomlánaithe na 

faisnéise teorann agus seoltaí idir 

mhórchóir agus mhionchóir atá ar 

marthain. I rith na bliana 2009, 

comhaontaíodh plean tionscadail le cur 

i bhfeidhm go hiomlán agus bunaíodh 

Grúpa Stiúrtha ag déanamh 

ionadaíochta ar son Bhainisteoireacht 

Sinsearach an OSi. Chuaigh an 

tionscadal ar aghaidh le comhlánú an 

Mhúnla Bhunachair Sonraí Loighiciúil 

agus forbairt sonraíochtaí do tháirgeadh 

na fréamhshamhla críochnaithí.  

 

Bhain anailís fhorleitheadach ar an 

mbunachar sonraí Prime reatha leis seo 

agus teagmháil le saineolaithe ó 

1Spatial agus Snowflake Software.
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Méadú ar chóras lTráchtála an 

OSi 

 

I rith na bliana 2009, leathnaigh an OSi 

feidhmiúlacht a ‘shiopa ar-líne’ chun: 

 

 Rochtain speisialta a chur ar fáil do 

phríomhshealbhóirí cuntas gnó 

 Breathnú saor in aisce na 

léarscáilíochta stairiúla, agus  

 Cruthúnas coincheapa do Sheirbhísí 

Idirlín a chur i gcrích go rathúil, ag 

suí gach bonneagar TF a éilítear do 

Sheirbhísí Idirlín sa bhliain 2010. 

Rochtain ar thuarascálacha 

timpeallachta digiteacha 

 

Rinne an Roinn TF córas tuairiscithe 

timpeallachta an OSi a iomlánú go 

rathúil le córais l-Ghnó phríomhshrutha 

an OSi, ag deimhniú go seoltar táirgí 

bealach na híoslódála digití. 

 

Ag Soláthar Éifeachtachtaí 

 

 Ag barrfheabhsú bunachar 

sonraí teicneolaíochta Oracail an 

Osi 

Mar chuid dá threallús chun an sochar 

infheistíochta a uasmhéadú, chuir an 

OSi i gcrích Braisle Feidhmithe Oracail 

(RAC) chun costais an cheadúnais 

bhogearra agus chrua-earra a laghdú. 

Ceadóidh an tionscnamh seo don OSi 

freisin chun straitéis riaracháin sonraí 

nua agus feabhsaithe a fhorbairt maidir 

le héilimh mhéadaithe táirgthe agus 

gnó. Dearadh agus cuireadh i gcrích 

bunachar sonraí nua Elevate an OSi a 

thaisceann faisnéis maidir le hairde 

náisiúnta agus tá sé lonnaithe sa 

timpeallacht RAC. 

 

 An phleanáil leanúnachais ghnó 

do chórais TF 

I rith na bliana 2009, ghnóthaigh an 

OSi coigilteas substaintiúil maidir le 

costais freastalaí TF agus taiscthe, trí 

fheidhmiú na teicneolaíochta taiscthe 

fíorúlaithe agus cisealta aige a mhéadú. 

Rinneadh na soláthairtí cumhachta 

neamhinbhriste do fhreastalaithe in 

oifigí réigiúnacha uile an OSi a 

athsholáthar agus suiteáladh gineadóir 

láithreáin chun an OSi a chosaint ar aon 

teip i soláthar an leictreachais. 

 
 

 Físchomhdháil chun an costas a 

laghdú 

D’fhonn cuidiú sa treallús seo don 

laghdú costais, cuireadh i gcrích córas 

físchomhdhála ar chostas íosta ar an 

ngnó. Ceannaíodh crua-earra agus 

bogearra a bhí oiriúnach do ghnó an 

OSi agus trína imscaradh go rathúil, 

rannchuidigh sé go substaintiúil le 

coigilteas i gcaiteachas taistil agus 

cothaithe na heagraíochta. 
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Oibríochtaí Eitilte 

 

 Íomháineachas Aerga 

Bhac na drochchoinníollacha aimsire i 

rith tréimhse an tsamhraidh den bhliain 

2009 oibríochtaí eitilte an OSi agus 

conraitheoir eitilte airde mhór an OSi 

Hansa Luftbild ag gabháil 25% den tír 

go hachomair i rith na bliana. De bhreis 

ar riachtanais táirgthe an OSi a 

sholáthar don íomháineachas aerga 

ísealairde, d’eitil, ghabh agus phróiseáil 

an OSi íomháineachas aerga do 1,550 

plean don Roinn Talmhaíochta mar 

thionscnamh teagmhasachta de bharr 

méid teoranta an íomháineachais aerga 

d’áirde mhór a gabhadh. 

 

 

 

 Bunachar Sonraí Airde Náisiúnta 

De bhreis ar riachtanais táirgthe an OSi 

a sholáthar do mhúnlaí airde talún, 

d’eitil, ghabh agus phróiseáil an OSi 16 

conradh tráchtála a raibh limistéar 

iomlán 4,500 km cearnach iontu ag 

feidhmiú a chóras léasair ar eite 

(LiDAR). Lódáladh gach tionscadal 

comhlánaithe maidir le múnla airde 

LiDAR isteach i mBunachar Sonraí 

Airde Náisiúnta an OSi d’fhonn iad a 

sholáthar do chustaiméirí. 
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ACMHAINNÍ DAONNA 
 

Déanann limistéar na nAcmhainní 

Daonna (HR) ról tábhachtach i réaladh 

straitéisí gnó an OSi, trí oibriú go dlúth 

leis an mbainisteoireacht líne i ngach 

roinn d’fhonn cur i gcrích agus forbairt 

na bpolasaithe agus na dtionscnamh cuí 

a éascú, dírithe ar lucht oibre oilte, 

solúbtha agus ardspreagtha a dhaingniú 

atá lánábalta freagra a thabhairt ar na 

héilimh atá os comhair na heagraíochta.  

 

Príomhchuid de ról na Roinne HR is ea 

comhairle a chur ar na bainisteoirí líne 

faoi chur i gcrích an athraithe ar an 

gcaoi a ndéantar bainisteoireacht ar 

ghnó an OSi agus a soláthraítear an 

gnó, d’fhonn an éifeachtacht agus 

feidhmiúlacht chostais na n-oibríochtaí 

agus úsáid na n-acmhainní trasna na 

heagraíochta a fheabhsú go leanúnach.  

 

Príomhthionscnamh sa bhliain 2009 ba 

ea seoladh Lámhleabhar Bainisteora an 

OSi a tíolacadh do gach bainisteoir ón 

mBainisteoir Ginearálta go dtí an 

Ceannaire Foirne. Agus é á sholáthar 

mar thacaíocht do bhainisteoirí ina ról 

maidir le daoine a bhainistiú, leag sé 

béim freisin ar thábhacht a róil i ndáil 

le bainisteoireacht éifeachtach na 

foirne. 

 

Dúshláin bhreise do na hAcmhainní 

Daonna sa bhliain 2009, ag eascairt mar 

chuid den Leasú ar an Earnáil Phoiblí 

ba ea na polasaithe Rialtais, leithéidí an 

státchairde ar an earcaíocht agus na 

tionscnaimh Rialtais freisin mar an 

scéim dhreasaithe luathscoir, an sos 

gairme speisialta trí bliana agus an 

bhliain oibre níos giorra. Níor mhór na 

polasaithe seo a chur i gcrích agus a 

bhainistiú i rith na bliana. Níor mhór do 

na hAcmhainní Daonna freisin 

géilleadh a chinntiú le gach rialachán 

faoi na Bearta Éigeandála Airgeadúla 

chun Leas an Phobail (laghdú 

Coibhneasta Pinsin na Seirbhíse Poiblí) 

i ndáil le tabhairt isteach an Laghdaithe 

Pinsean-choibhneasta agus freisin na 

rátaí athbhreithnithe ón mBuiséad 

Forlíontach in Aibreán 2009. Tugadh 

isteach freisin tobhach ioncaim le 

héifeacht ón 1 Eanáir 2009. 

 

Tá bainisteoireacht na feidhmíochta ina 

cuid ionraic de bhainisteoireacht 

iomlán na ndaoine san OSi. Faoi na 

forálacha a leagadh síos sa Chóras 

Bainisteoireachta agus Forbartha 

Feidhmíochta (PMDS) ní mór don 

fhoireann bhainisteoireachta agus 

stiúrthóireachta a dheimhniú go bhfuil a 

ndaoine faisnéisithe ar a bhfuiltear ag 

coinne uathu agus aischothú a sholáthar 

dóibh chomh maith ar an gcaoi a bhfuil 

an fheidhmíocht oibre sin ag dul ar 

aghaidh. Rannchuidíonn an PMDS leis 

an bhfeabhsú leanúnach feidhmíochta 

trí chloí leis na teagasca seo a leanas: 

 

 An fheidhmíocht indibhidiúil 

agus foirne a ailíniú le 

spriocanna an OSi 

 Soiléireacht a sholáthar agus 

aidhmeanna agus spriocanna 

feidhmíochta bainteacha á 

leagan síos do dhaoine aonair 

agus foirne 

 An mheicníocht a chur ar fáil 

chun faireachán a dhéanamh ar 

an dul chun cinn 

 

I rith na bliana 2009, leanadh ar 

aghaidh ag cur i gcrích an PMDS trasna 

na heagraíochta agus bhí rátaí arda 

comhlánuithe agus seoltaí ar ais go 

comhsheasmhach. Tá an PMDS 

ceangailte le córas ardaithe céime 

inmheánach an OSi agus fónann sé mar 

fhoras don seicheamh tuarastail 

bhreisíoch.  
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Tá forbairt leanúnach agus cur i gcrích 

an PMDS go comhsheasmhach le 

tarmligean níos mó freagracht 

bhainisteoireachta na nDaoine do 

bhainisteoirí líne. Forbairt bhreise sa 

bhliain 2009 ba ea tabhairt isteach, 

bealach na hoiliúna ceardlainne, 

tuairiscí murab ionann agus rátuithe 

uimhriúla don Athbhreithniú Bliantúil. 

I rith na bliana 2009, leanadh ar 

aghaidh ag cur chun cinn an 

phrionsabail go bhfuil an fhreagracht 

phríomha as bainistiú na feidhmíochta 

agus spreagadh na foirne ar na 

bainisteoirí. Leagadh béim ar leith ar an 

ngá chun a chinntiú go bhfuil oiliúint 

na ndaoine aonair foirne agus 

pleananna forbartha bunaithe ar 

riachtanais scileanna na rann agus na 

heagraíochta, mar atá aitheanta ag 

bainisteoirí áitiúla agus go bpróiseáltar 

iad trí phróiseas an PMDS chun luach 

breise a chinntiú. 

 

Tharla tabhairt isteach sa bhliain 2009, 

próiseas creidiúnaithe seachtrach le 

hInstitiúid na Suirbhéirí 

Innealtóireachta Sibhialta. Fuair an OSi 

Teistiméireacht mar Eagraíocht Oiliúna 

Cheadaithe a cheadaíonn don fhoireann 

a dtaithí i nduail éagsúla den 

Chartagrafaíocht a bheith aitheanta 

agus creidiúnaithe. Rinne Baill 

Chorparáideacha de cheathrar ball den 

fhoireann tríd an suirbhé talún agus 

speisialtachtaí fótagramaíochta agus 

fuair siad a gcreidiúnaithe foirmiúla i 

searmanas i Meitheamh 2009 ar 

fhreastail bainisteoirí sinsearacha an 

OSi agus an ICES air. Ó shin i leith, tá 

lánchairt ag an ICES agus tugtar an 

CICES air anois. Táthar ag súil go 

gcomhlánóidh suas le 15 ball foirne an 

próiseas creidiúnaithe sa bhliain 2010.  

 

Tá sé tábhachtach go mbeadh struchtúir 

chuí suite chun cur i gcrích an athraithe 

a fheighil d’fhonn a dheimhniú go 

gcuirtear dearcadh agus tuairimí an 

leasa eagraíochtúil uile san áireamh go 

háirithe agus tionscnaimh athraithe ar 

mhórchóir á mbeartú. Chruthaigh 

rannpháirteachas an Choiste 

Chomhpháirtíochta san OSi ina thoise 

an-tábhachtach chun a chinntiú go 

bhfuil an t-athrú á bhainistiú go híogair 

agus go straitéiseach. Tacaíocht mhór 

do na tionscnaimh seo is ea 

rannpháirteachas an Choiste 

Chomhpháirtíochta sa bhliain 2009, i 

dtabhairt isteach an chórais tuairisce 

don PMDA agus forbairt leanúnach 

polasaí Bháis OSi. 

 

Tharla oiriúnuithe breise den Chóras 

Faisnéise Bainisteoireachta freisin sa 

bhliain 2009 m. sh. an cumas chun rátaí 

pá a laghdú, infheictheacht 

fheabhsaithe na faisnéise maidir le ESS 

(FéinSeirbhís an Fhostaí). Tá tábhacht 

agus ábharthacht sainiúil ag baint leis 

an gCóras Faisnéise Bainisteoireachta 

seo i ndáil le hatreoshuíomh fheidhm 

na nAcmhainní Daonna san OSi. 

Ceadaíonn an córas cineachadh réimse 

ceisteanna maidir le bainisteoireacht na 

hacmhainne daonna cuí agus áitiúil do 

na bainisteoirí líne. Cuimsíonn tairbhí 

an Chórais Faisnéise Bainisteoireachta: 

 

 Faisnéis bhainisteoireachta agus 

tuairisciú méadaithe ar réimse 

ceisteanna maidir leis an acmhainn 

daonna 

 Próisis fheabhsaithe lena n-áirítear 

díbirt roinnt próiseas atá as dáta 

 Éifeachtacht níos mó sa riarachán 

agus seirbhísí feabhsaithe don 

fhoireann 

 Córas iomlánaithe acmhainní 

daonna, riaracháin agus 

oiliúna/forbartha 
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Dámhachtainí Teistiméireachta na Suirbhéirí Innealtóireachta Sibhialta 
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Déanann na Seirbhísí 

Corparáideacha an ról 

ceannasach i soláthar na 

bhfeidhmeanna seo a leanas: 

 
 A chinntiú go ndéantar de réir 

oibleagáidí na heagraíochta faoin 

gCód Cleachta do Rialachas na 

gComhlachtaí Stáit agus 

reachtaíocht rialachais ghaolmhar 

 An tacaíocht Rúnaíochta agus 

riarthach a sholáthar don Bhord 

 An próiseas Bainisteoireachta 

Priacail a chomhordú 

 Gach cleachtas agus nós imeachta 

Sláinte & Slándála a fhorbairt 

agus a bhainistiú 

 Seirbhísí lóistín a bhainistiú 

 

An Rialachas Corparáideach 

 

I ndiaidh foilsiú an Chóid Chleachta 

Athbhreithnithe do Rialachas na 

gComhlachtaí Stáit sa bhliain 2009, 

scrúdaigh an OSi a nósanna imeachta 

rialachais d’fhonn a dheimhniú go 

ndearnadh de réir an Chóid 

athbhreithnithe. De bhreis ar seo, 

cuireadh ar fáil tíolacadh mionsonraithe 

ón IPA ar athbhreithnithe ar an gCód 

do bhaill an Bhoird. 

 

De bhreis ar sin, deimhníonn Roinn na 

Seirbhísí Corparáideacha go 

bhfeidhmítear go haonghnéach agus go 

ndéantar go hiomlán de réir fhorálacha 

an Achta um Eiticí in Oifigí Poiblí 

1995 agus an Achta um Chaighdeáin in 

Oifigí Poiblí 2001 faoi mar a bhaineann 

le Baill an Bhoird agus le haon phoist 

ainmnithe san eagraíocht. 

 

Bord an OSi agus a fhochoistí 

 

 Bord an Osi: 

 

Cuimsíonn Bord Suirbhéireacht 

Ordanáis na hÉireann 10 ball arna 

gceapadh ag an Aire Airgeadais faoi 

fhorálacha Acht na Suirbhéireachta 

Ordanáis 2001. I rith 2009, chas an 

Bord ar a chéile ocht n-uaire agus ar lá 

breise chun straitéis chorparáideach na 

heagraíochta a phlé agus a 

athbhreithniú go sonrach.  

 

 An Coiste Iniúchta: 

 

Cuimsíonn Coiste Iniúchta an Bhoird 

na Baill Bhoird Liam Egan, Anthony 

Murray agus Pat W. Fenton agus an 

tUasal Liam Egan ina chathaoirleach. 

Chas an coiste ar a chéile sé huaire i 

rith na bliana 2009. Scaiptear 

miontuairiscí gach cruinnithe ar gach 

ball den Bhord agus ar an POF. De 

bhreis ar sin cuireann Cathaoirleach an 

Choiste Iniúchta nuashonruithe ar 

cheisteanna ar fáil don Bhord ag gach 

Cruinniú Boird. Tá fáil ag an gCoiste 

Iniúchta ar aon saineolas seachtrach is 

gá chun urscaoileadh éifeachtach a 

chuid freagrachtaí a éascú. Sa bhliain 

2009, i ndiaidh athbhreithniú ar an 

bhfeidhm Iniúchta Inmheánaigh do 

Farrell Grant Spanks, ceapadh 

Ceannaire Iniúchta Inmheánaigh chun 

obair na n-iniúchtaí inmheánacha a 

stiúradh ag an OSi.  

Seirbhísí Corparáideacha 
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 An Coiste Caiteachais Chaipitil:  

 

Bunaíodh é chun aon tionscadail chaipitil mholta a luacháil san áit ina dtéann nó inar 

cosúil go rachaidh an caiteachas thar €250,000 agus níl aon chúis chruinnithe ag an 

gcoiste seo i rith 2009. Chuimsigh ballraíocht an choiste an tUasal Kevin Bonner mar 

Chathaoirleach, Liam Egan, Anthony Murray, Liam O Farrell agus Rory Scanlan. 

 

 Táillí Bhaill an Bhoird: 

 

Is de réir an ráta atá ceadaithe ag an Aire Airgeadais atá an táille bhliantúil atá iníoctha 

do Bhaill an Bhoird don bhliain 2009. Laghdaíodh ar an táille seo le 10% le héifeacht 

ón 1 Bealtaine 2009, is mar seo a leanas atá na rátaí athbhreithnithe: 

 

 Cathaoirleach €12,600 

 

Baill an Bhoird (9): €8,100 An Duine 

De bhreis ar sin, fuair Baill an Bhoird €23,161 san iomlán mar speansais i ndáil le 

tinreamh ag Cruinnithe Boird. Tá an miondealú an chaiteachais seo mar a leanas: 

 

     Míleáiste  Cothabháil 

Geraldine Stafford   €2,118   €908   

Noel Ryan    €2,385   €141     

Patrick Fenton    €3,644   €3,054   

Rory Scanlan    €  209   

Liam Egan    €6,051   €164 

Anthony Murray   €4,022     €460 

 

 An Tinreamh ag Cruinnithe Boird 

 

I rith na bliana 2009, chas an Bord ar a chéile naoi n-uaire agus ar lá breise chun 

straitéis chorparáideach na heagraíochta a phlé agus a athbhreithniú go sonrach.  

Ball den Bhord Líon na gCruinnithe ar 

freastalaíodh orthu 

Kevin Bonner, Cathaoirleach 10 

Anthony Murray 9 

Liam Egan 7 

Liam O’Farrell 3 

Geraldine Stafford     10 

Michael Hayes 7 

Noel Ryan      9 

Patrick Fenton      8 

Rory Scanlan  8 

William Attley 5 
 

 

 Íocaíocht an 

PhríomhFheidhmeannaigh: 

 

Íoctar an PríomhFheidhmeannach, Ms 

Geraldine Ruane, faoi na socruithe atá 

fóirsteanach do POF-anna na 

gComhlachtaí tráchtála Státurraithe 

(HAY). 
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Tá mionsonraí na híocaíochta sainiúla 

sa bhliain 2009 ar áireamh ar na Ráitis 

Airgeadais. 

Bainisteoireacht an Phriacail 
 

 Próiseas Bhainisteoireacht an 

Phriacail: 
 

Leanann an OSi chun a phróisis 

Bhainisteoireachta Priacail a fhorbairt 

lena n-áirítear Clár Priacail na 

heagraíochta. Taifeadann agus léiríonn 

an clár seo réimse na mbeart is gá, cibé 

acu go leanúnach nó na haon uaire, 

chun réimse éagsúil na bpriacal a 

aithníodh a mhaolú. Tá freagracht ar na 

Bainisteoirí Sinsearacha as faireachán a 

dhéanamh ar agus bainistiú a bpriacal 

féin agus éilítear orthu tuarascálacha 

foráis a sholáthar ar bhonn rialta agus 

bearta pleanáilte maolaithe leo agus 

priacail bhreise a thuairisciú faoi mar a 

eascraíonn siad. 
 

Faigheann Coiste Iniúchta an Bhoird go 

gnách agus Ceannaire an Iniúchta 

Inmheánaigh a thuairiscíonn go díreach 

chuig an gCoiste Iniúchta an Clár 

Priacail agus déanann siad faireachán 

air. Comhairlítear an Bord faoi na 

príomhphriacail atá ag bagairt ag 

deireadh gach ráithe nó níos minice san 

áit go n-eascraíonn priacal 

tromchúiseach nó priacal atá ar tí tarlú.  
 

An tSláinte & an tSábháilteacht 
Chorparáideach 
 

Is feasach Suirbhéireacht Ordanáis na 

hÉireann a fhreagracht i ndáil le 

sábháilteacht, sláinte agus leas san áit 

oibre a fhostaithe agus na mball sin den 

phobal a bhféadfadh a chuid oibríochtaí 

dul i bhfeidhm orthu. Chas an Coiste 

Sláinte & Sábháilteachta, a chuimsíonn 

idir ionadaithe foirne agus 

bhainisteoireachta ar a chéile ar uairibh 

ag athbhreithniú doiciméadaithe, 

nósanna imeachta agus cleachtas 

d’fhonn meabhraíocht na sábháilteachta 

san eagraíocht a chur chun cinn. Sa 

bhliain 2009, sheol sé athbhreithniú 

uileghabhálach ar an Ráiteas 

Sábháilteachta Sláinte, agus an Ráiteas 

athbhreithnithe á cheadú ag an mBord 

ag cruinniú ar 29 Aibreán 2009. 
 

Trí na struchtúir tuairiscithe míosúla 

Sláinte agus Sábháilteachta do 

Cheannairí Foirne a suíodh, pléitear an 

tSláinte agus an tSábháilteacht ag 

cruinnithe foirne ar bhonn rialta, ag 

cinntiú dá réir sin, gur faoin leibhéal 

foirne atá an mheabhraíocht agus an 

géilleadh maidir leis an tSláinte agus an 

tSábháilteacht.  
 

I rith na bliana 2009, d’fhonn tacaíocht 

a thabhairt do phróisis na sláinte agus 

na sábháilteachta, tionóladh comhlánú 

tairisceana poiblí chun Comhairleoirí 

nua Sláinte agus Sábháilteachta a 

roghnú don eagraíocht. Ag feidhmiú 

pearsanra oilte go gairmiúil, 

inmheánach, soláthraíodh oiliúint ar an 

ngarchabhair go dtí leibhéal na 

teistiméireachta agus oiliúint 

athnuachana á soláthar dóibh siúd a bhí 

oilte cheana féin ar an ngarchabhair. Tá 

gach oifig OSi trealmhaithe le 

dífhibrileoirí, agus an oiliúint agus 

faireachán á dhéanamh ar an bhfearas 

seo ag dul ar aghaidh go leanúnach i 

rith 2009.  
 

Bainisteoireacht saoráidí 
agus lóistín 

 

 Bainisteoireacht Saoráidí – 

comórthaí cothroim 185ú bliain 
 

D’fhreastail foireann na Seirbhísí 

Corparáideacha, le tacaíocht na foirne 

trasna na heagraíochta, ar na riachtanais 

lóistíochta d’eachtraí chothrom an lae 

lena n-áirítear cuairt an Uachtaráin agus 

sé lá oscailte.  
 

 Cothabháil an lóistín 
 

Tá a chuid dúshlán féin ag baint le 

bainisteoireacht an lóistín ag 

foirgneamh HQ an OSi i bPáirc an 

Fhionnuisce agus ag na sé Oifig 

Réigiúnacha (Corcaigh, an Inis, Cill 

Chainnigh, Longfort, Sligeach agus 

Tuaim). 
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Cuimsíonn an cheanncheathrú roinnt 

foirgneamh ollásach cuid díobh óna 

1700-aidí lonnaithe ar níos mó ná 17 

acra. Dúshlán suntasach é seo go fiú 

nuair a éilíonn gnáthobair chothabhála 

go ndéantar lánbhreithniú chun aon 

impleachtaí dochracha maidir leis na 

foirgnimh liostáilte chosanta seo a 

sheachaint. 

 

D’fhonn stair an OSi agus a ról i stair 

na léarscáilíochta a shárthaispeáint, 

beartaíodh Seomra Uí Dhonnabháin 

mar ionad ag foirgneamh HQ an OSi. 

De bhreis ar seo, feidhmítear an t-ionad 

seo mar limistéar comhdhála don Díol 

& Margaíocht agus don fhorbairt nua 

ghnó. D’oscail an tUachtarán Maire 

Mhic Ghiolla Íosa é ar 1 Meán Fómhar 

mar chuid de Sheachtain Oscailte 

Phoiblí an OSi. 

 

I rith na bliana 2009, beartaíodh trí 

chlár oibre deisiúcháin ag 

Ceanncheathrú an OSi. Bhain dóibh seo 

caomhnú agus cosaint an Fhoirgnimh 

Athbhreithnithe agus Foirgnimh an 

Chloigthí agus ailíniú an líonra 

draenála uisce stoirme trasna campas na 

ceanncheathrún. Dr bhreis ar na 

hoibreacha seo, comhlánaíodh 

oibreacha deisiúcháin in Oifigí 

Réigiúnacha Shligigh, Thuama agus 

Chorcaí. 

 

Is feasach Suirbhéireacht Ordanáis na 

hÉireann go bhfuil cabhair agus treoir 

phroifisiúnta Oifig na nOibreacha 

Poiblí géibheannach maidir le rath na 

dtionscadal deisiúcháin seo. Ta sé 

tábhachtach in aon athbhreithniú 

bliantúil go gcuirtear buíochas agus 

meas in iúl as leibhéal na n-acmhainní 

agus an tsaineolais phroifisiúnta a 

thugann Oifig na nOibreacha Poiblí don 

OSi i mbainisteoireacht na gceisteanna 

lóistín uathúla dá chuid. 

 

 OSi agus an Fhreagracht 

Chorparáideach 
 

Leanann Suirbhéireacht Ordanáis na 

hÉireann air chun na 

bearta/tionscnaimh a chur i gcrích a 

meastar éifeacht dhearfach a bheith acu 

ar ‘Lorg Coise Carbóin’ na 

heagraíochta i laghdú úsáid 

neamhéifeachtach an fhuinnimh. 
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 Ioncam Trádála 
 

€19.7m a bhí san ioncam tradála don 

bhliain dár críoch 31 Nollaig 2009, ag 

léiriú meatha 11% thar an mbliain 

2008. Léiríonn an meath seo laghdú ar 

an díol de bharr na gcúinsí an-

dúshlánach eacnamaíoch, go háirithe 

taobh istigh de na hearnálacha Tógála 

agus Turasóireachta/Fóillíochta. Lean 

an eagraíocht de chur ar aghaidh láidir 

a tháirgí léarscáilíochta agus 

chomhaontaigh sé go rathúil roinnt 

conarthaí nua suntasacha ilbhliantúla le 

hEirgrid, Airtricity, Enet, ESB, Bord 

Gáis agus an tÚdarás Cláraithe 

Réadmhaoine. 

 

Bhí éifeacht ag an moill leanúnach in 

earnáil na tógála agus an caitheamh 

ginearálta tomhaltóra ar an aschur díola 

taobh istigh den Siopa PríomhOifige 

agus an líonra Gníomhaire ar fud na 

tíre, ar 9% den láimhdeachas bliantúil 

iad, meath 47%. Tháinig meath 37% ar 

na hearnálacha Turasóireachta agus 

Fóillíochta ar 4% iad den láimhdeachas 

bliantúil. Tá an líonra Gníomhaire 

lonnaithe go straitéiseach ar fud na tíre 

agus freastalaíonn sé ar iomad 

custaiméirí proifisiúnta éagsúla mar 

Ailtirí, Innealtóirí, Suirbhéirí agus an 

phoiblíocht. Tá an OSi ag cuidiú leis na 

custaiméirí proifisiúnta seo, trí roinnt 

tionscnamh straitéiseach mar oiliúint ar 

an láithreán, seimineáir agus cláir 

tacaíochta, chun táirgí nua méadaithe a 

chur chun cinn a chuideoidh leo a 

bheith suite go daingean chun tairbhe a 

bhaint as an téarnamh tuartha 

eacnamaíoch. 

 

Bhí ioncam an cheadúnais chóipchirt, a 

raibh 2,200 daoine i gceist ann, ag broic 

freisin leis an turnamh eacnamaíoch 

agus mheathlaigh sé le 18% thar an 

mbliain roimhe sin. Tá an limistéar seo 

á choinneáil go leanúnach áfach, ar 

leibhéal maith faoi mar a aithníonn 

gairmithe agus baill an phobail luach 

chóipeála údaraithe na léarscáileanna 

taobh istigh de thimpeallacht an ghnó. 

 

Leanann an OSi air chun an 

léarscáilíocht uile ar cuid spéise í don 

phobal agus chun seirbhísí a choinneáil 

ag leibhéal ardchaighdeáin mar a 

sonraíodh ar an Acht um 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 

2001 arna mhionsonrú tuilleadh ar an 

gComhaontú Seirbhíse leis an Aire 

Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 

Nádúrtha. 

Costais Oibrithe 

 
€16.8m a bhí sa chostas Táirgthe agus 

Díola ag léiriú laghdú €1.8m nó 10% 

thar an mbliain roimhe sin. Bhí 

athruithe suntasacha ann lena n-áirítear 

Tuarastail agus Pánna (laghdú €0.1m) 

de bharr scor agus neamhionadaíocht; 

Dímheas (laghdú €0.7m) ag teacht leis 

an gcaitheamh caipitil níos ísle, costais 

TF (laghdú €0.3m) i ndiaidh 

idirbheartaíochta ar roinnt conarthaí 

cothabhála agus soláthairtí crua-earra 

agus bogearra; Léarscáilíocht 

Eisfhoinsithe (laghdú €0.2m) de bharr 

úsáid mhéadaithe na n-acmhainní 

inmheánacha; Taisteal agus Cothabháil 

(laghdú €0.3m) de bharr treoir Rialtais 

ar rátaí laghdaithe agus úsáid 

mhéadaithe an iompair phoiblí; agus, sa 

deireadh thiar, Costas priontála na 

léarscáile (laghdú €0.2m) ag teacht leis 

an díol níos lú taobh istigh d’earnálacha 

na turasóireachta agus na fóillíochta. 

 

€10.4m a bhí sna speansais Dáilte agus 

Riaracháin, ag léiriú €0.9m nó laghdú 

8% thar an mbliain roimhe sin. Bhí 

athruithe suntasacha ann lena n-áirítear 

costais Phinsin (méadú €0.3m) de bharr 

líon méadaithe na scor; Tuarastail & 

Pánna (laghdú €0.1m) de bharr scoir na 

foirne agus neamhionadaíochta; 

ATHBHREITHNIÚ AIRGEADÚIL 
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Taisteal agus Cothabháil (laghdú 

€0.1m) de bharr treoir an Rialtais ar 

rátaí laghdaithe agus úsáid mhéadaithe 

an iompair phoiblí; Oiliúint agus 

Síntiúis (laghdú €0.3m) de bharr úsáid 

mhéadaithe acmhainní inmheánacha an 

oiliúnóra; Margaíocht agus Promóisin 

(laghdú €0.1m) de bharr na 

gníomhaíochta laghdaithe agus luach 

níos fearr ar airgead; Speansais Áitribh 

na hOifige (laghdú €0.2m) de bharr 

coigiltis maidir le cothú agus slándáil 

ghinearálta an láithreáin; agus sa 

deireadh thiar, Comhairleoirleacht 

(laghdú €0.2m).  

 

Éilíonn tabhairt isteach Caighdeán 

Cuntasaíochta FRS17 sa bhliain 2005 

(Tuairisciú Airgeadúil ar Shochair 

Scoir) luacháil bhliantúil neamhspleách 

achtúireach agus a áireamh ar an 

gCuntas Ioncaim agus Caiteachais, 

costas as an tseirbhís phinsin roimhe 

seo agus ús ar scéimeanna fiachas agus, 

sa deireadh thiar, léiriú ar an bhfiachas 

pinsin iomlán ar cairde ar an gClár 

Comhardaithe. 

 

€8.5m a bhí sa chostas iomlán a bhí ar 

áireamh ar Chuntas Ioncaim agus 

Caiteachais na bliana 2009, ag léiriú 

laghdaithe €0.4m thar 2008. €137m a 

bhí san Fhiachas Pinsin ar 31 Nollaig 

2009, ag cur san áireamh méadú 

€14.5m sa bhliain 2009 chun freastal ar 

an athrú ar na toimhdí a úsáidtear 

d’ionchas saoil lucht scoir .i. 

fireannaigh athraithe ó 83 go 87 bliain 

agus baineannaigh ó 87 go 90 bliain. 

Deontas an Oireachtais 

 
€5.087m a bhí sa Deontas Cabhrach 

bliantúil a fuarthas ón Roinn 

Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 

Nádúrtha sa bhliain 2009, ag léiriú 

laghdaithe €0.9m nó 15% thar an 

mbliain roimhe sin. Leanann an toradh 

seo treocht an laghdaithe leanúnaigh 

thar bhlianta beaga anuas arna chuidiú 

leis an bhforás díola i roinnt deighleog 

margaidh, bainisteoireachta laethanta 

fiachóra agus laghdú suntasach ar an 

mBonn Costais Oibrithe. 
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Aguisín A Feidhmeanna an OSi mar a gcuirtear síos orthu in Acht an OSi 
2001. 

 

Is é feidhm ghinearálta an OSi seirbhís léarscáilíochta náisiúnta a sholáthar sa Stát. 

Oibreoidh sé ar mhaithe le leas an phobail i ndáil leis seo trí léarscáilíocht deifnídeach 

náisiúnta agus taifid gheografacha ghaolmhara an Stáit a chruthú agus a choinneáil. 

 

Cuimseoidh feidhmeanna an OSi gach tasc is gá chun a fheidhm ghinearálta a 

chomhlíonadh: 

 

(a) An bonneagar íochtarach fisiciúil is gá chun tacaíocht a thabhairt 

d’fheidhmeanna léarscáilíochta a choinneáil agus a fhorbairt 

 

(b) Bunachair sonraí léarscáilíochta agus geografacha gaolmhara don Stát ina 

iomláine a chruthú agus a choinneáil 

 

(c) Faisnéis léarscáilíochta agus gheografach ghaolmhar a sholáthar do na 

hearnálacha poiblí agus príobháideacha. 

 

(d) Buntáistí úsáide na léarscáilíochta náisiúnta agus na mbunachar sonraí 

gaolmhar a spreagadh agus a chur chun cinn 

 

(e) Comhairle a chur ar an Rialtas, ar Aire Rialtais, ar chomhlachtaí atá 

bunaithe ag nó faoi reacht agus ar eagraíochtaí eile de chuid na hearnála 

poiblí faoi cheisteanna a bhaineann le polasaí agus cleachtadh na 

suirbhéireachta, na léarscáilíochta agus na faisnéise geografaí 

 

(f) Ionadaíocht a dhéanamh ar son an Stáit ar leibhéal idirnáisiúnta maidir le 

ceisteanna a bhaineann leis an léarscáilíocht agus an fhaisnéis gheografach 

 

(g) An tacaíocht theicniúil is gá a sholáthar don PhríomhShuirbhéir Teorann i 

gcomhlíonadh a chuid dualgas eile 

 

(h) Cur síos a dhéanamh ar logainmneacha agus ar ghnéithe ársa sa 

léarscáilíocht náisiúnta agus i dtaifid agus bunachair sonraí ghaolmhara 

 

(i) Cóipcheart an Rialtais a chosaint. 
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Ráitis Airgeadais 2009 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 

 

Ráitis Airgeadais 

 

An bhliain dar críoch 31 Nollaig 2009 
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COMHALTAÍ BOIRD AGUS EOLAS EILE 

 

 
Comhaltaí Boird ar 31 Nollaig 2009  Dlíodóir 

 

An tUas. Kevin Bonner – Cathaoirleach  Dlíodóirí McCann Fitzgerald, 

An tUas. Bill Attley    2 Plás Mháistir an Chuain, 
An tUas. Liam Egan    An Lárionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta, 

An tUas. Pat W. Fenton    Baile Átha Cliath 1. 

An tUas. Michael D. Hayes 
An tUas. Anthony Murray 

An tUas. Liam O’Farrell 

An tUas. Noel Ryan 

An tUas. Rory M. Scanlan 
An tUas. Geraldine Stafford 

 

 
 

 

Iniúchóir     Baincéir 

 

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste,  Banc na hÉireann, 

Bloc an Státchiste,    An Phríomhshráid, 

Caisleán Bhaile Átha Cliath,   Baile Bhlainséir, 
Baile Átha Cliath 2.    Baile Átha Cliath 15. 
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 SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN 

RÁITEAS AR FHREAGRACHTAÍ CHOMHALTAÍ AN BHOIRD 

AN BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2009 

 

Tá an Bord faoi cheangal ag an Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001, ráitis airgeadais a 

ullmhú le haghaidh gach bliain airgeadais ina dtugtar léargas ceart agus cóir ar staid ghnóthaí 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus ar a hioncam agus a caiteachas i rith na tréimhse sin. 

 
Agus na ráitis sin á n-ullmhú, is gá don Bhord: 

 

 Polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach 

ansin 
 

 Breithiúnais a thabhairt agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama 

 

 Aon imeachtaí ábhartha ó chaighdeáin bhainteacha chuntasaíochta a nochtadh agus a mhíniú, 

agus   

 

 Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh, ach amháin má tá sé míchuí talamh 

slán a dhéanamh de go leanfaidh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann de bheith ann. 

 

Tá an Bord freagrach as taifid chearta chuntasaíochta a choinneáil ina nochtar staid airgeadais 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann ag am ar bith go réasúnta cruinn agus le cur ar chumas an Bhoird 

a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais leis an Acht agus leis na caighdeáin chuntasaíochta atá 

leagtha síos ag an Aire Airgeadais. Tá an Bord freagrach chomh maith as cosaint shócmhainní 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus as bearta réasúnta a dhéanamh chun calaois agus 

neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath dá réir. Tá leabhair chuntais an Bhoird á gcoinneáil i 

gceanncheathrú Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann i bPáirc an Fhionnuisce, i mBaile Átha Cliath 8. 

 
 

Thar ceann an Bhoird: 

 

 
 

 
___________________ 

Kevin Bonner 

Cathaoirleach 
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SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN 

RÁITEAS AR RIALÚ INMHEÁNACH AIRGEADAIS 

AN BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2009 
 

Thar ceann Bhord Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, admhaím ár bhfreagracht as a chinntiú go 

mbíonn córas éifeachtach de rialú inmheánach airgeadais á chothabháil agus á oibriú. 

 
Ní féidir leis an gcóras ach cinnteacht réasúnta, gan a bheith iomlán, a sholáthar go bhfuil 

sócmhainní a gcosaint, idirbhearta á n-údarú agus á dtaifeadadh i gceart agus go mbíonn earráidí nó 

neamhrialtachtaí ábhartha á gcosc nó go mbraithfí iad in am tráthúil. 

 
Tá bearta déanta ag an mBord le cinntiú go bhfuil timpeallacht iomchuí rialaithe i bhfeidhm trí: 

 Fhreagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir 

 Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú le haghaidh mhonatóireacht gníomhaíochtaí agus chosaint 

shócmhainní na heagraíochta 

 Chultúr cuntasachta a fhorbairt ar fud gach leibhéil den eagraíocht 

 
Tá próisis bunaithe ag an mBord chun priacail ghnó a aithint agus a mheasúnú trí 

 Nádúr, fairsinge agus impleacht airgeadais na bpriacal atá roimh an gcomhlacht a aithint, lena n-

áirítear fairsinge agus na catagóirí a mheasann sé a bheith inghlactha; 

 Mheasúnú a dhéanamh ar an dóchúlacht go dtarlóidh na priacail a aithníodh; 

 Obair a dhéanamh go dlúth leis an Rialtas agus le Gníomhaireachtaí éagsúla le cinntiú go bhfuil 

tuiscint shoiléir ann ar spriocanna SOÉ agus tacaíocht do na straitéisí chun na spriocanna seo a 
bhaint amach. 

 

Tá an córas de rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreat d’eolas rialta bainistíochta, nósanna 

imeachta lena n-áirítear deighilt dualgas agus córas tarmligin agus cuntasachta. I measc na nithe 
suntasacha atá san áireamh, tá: 

 Córas cuimsitheach buiséadaithe ina bhfuil buiséad bliantúil a bhíonn athbhreithnithe agus 

comhaontaithe ag an mBord 

 Athbhreithniú rialta ag an mBord ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla airgeadais a 

léiríonn feidhmíocht airgeadais i gcomparáid leis an réamhaisnéis 

 Spriocanna a shocrú chun feidhmíocht airgeadais agus feidhmíocht eile a thomhas 

 Disciplíní foirmiúla bainistíochta tionscadal. 

 

Feidhmíonn an fheidhm iniúchóireachta inmheánaí i gcomhréir le Creatchód an Chleachtais is Fearr 

atá leagtha amach sa Chód Cleachtais ar Rialachas Comhlachtaí Stáit. Cuirtear le hobair na 
hiniúchóireachta inmheánaí le hanailís ar an bpriacal a mbíonn SOÉ nochta dó agus bíonn na 

pleananna bliantúla iniúchóireachta inmheánaí bunaithe ar an anailís seo. Bíonn an anailís ar 

phriacal agus na pleananna iniúchóireachta inmheánaí formhuinithe ag an gCoiste Iniúchóireachta. 

Cuirtear le monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais de rialú 
inmheánach airgeadais le hobair an Iniúchóra Inmheánaigh, an Choiste Iniúchóireachta a 

mhaoirsíonn obair an Iniúchóra Inmheánaigh, na mbainisteoirí feidhmiúcháin taobh istigh de SOÉ 

atá freagrach as forbairt agus cothabháil an chreata rialaithe airgeadais agus le tráchtanna a 
dhéanann an tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste ina litir bhainistíochta. 
 

Deimhním go ndearna an Bord athbhreithniú i Nollaig 2009 ar éifeachtacht an chórais de rialú 

inmheánach a bhí i bhfeidhm i rith 2009. 

Arna shíniú thar ceann an Bhoird.   
Kevin Bonner, Cathaoirleach. 
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SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN 

 

TUARASCÁIL AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE LE CUR FAOI 

BHRÁID 

THEACHTAÍ THITHE AN OIREACHTAIS 

 
Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann le haghaidh na bliana dar 

críoch 31 Nollaig 2009 faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001. 

 

Cuimsíonn na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh de réir na bpolasaithe cuntasaíochta atá leagtha amach 

iontu, cuimsíonn siad na Polasaithe Cuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Cuntas 

Oibríochta, Ráiteas na nGnóthachan agus na gCaillteanas Iomlán Aitheanta, an Clár Comhardaithe, 

an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus na nótaí bainteacha. 

 

Freagrachtaí an Bhoird agus an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi Seach 
 

Tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú de réir an Achta um 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001 agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú. Ullmhaíonn 

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann na ráitis airgeadais de réir an Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil 

Glacadh Ginearálta leis in Éirinn. Leagtar amach freagrachtaí cuntasaíochta Chomhaltaí an Bhoird i 

Ráiteas Fhreagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird. 

 

Tá sé mar fhreagracht orm iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais de réir na riachtanas 

bainteach dlíthiúil agus rialaitheach agus de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchóireacht (An 
RA agus Éire).  

 

Tuairiscím mo thuairim maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil léargas ceart agus cóir sna ráitis 

airgeadais de réir an Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh Ginearálta leis in Éirinn. 
Tuairiscím chomh maith cé acu ar coinníodh nó nár coinníodh leabhair chearta chuntais, dar liom. 

Chomh maith leis sin, luaim cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na 

leabhair chuntais.  
 

Tuairiscím aon chás ábhartha nuair nár caitheadh airgead ar na cuspóirí a bhí beartaithe dó nó nuair 

nach gcloíonn na hidirbhearta leis na húdaráis atá á rialú. 

 
Tuairiscím chomh maith mura bhfuair mé an t-eolas agus na míniúcháin go léir a bhfuil gá leo le 

haghaidh chuspóirí m’iniúchta.  

 
Athbhreithním cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais ina léiriú 

ar chloí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 

agus tuairiscím aon chás ábhartha nuair nach ndéanann sé a leithéid nó má tá an ráiteas míthreorach 
nó neamhréireach le heolas eile atá ar eolas agam ó m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais. Níl dualgas 

orm machnamh a dhéanamh ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an Ráiteas ar Rialú Inmheánach 

Airgeadais ag cuimsiú na bpriacal agus an rialaithe airgeadais go léir, ná teacht ar thuairim ar 

éifeachtacht na nósanna imeachta priacail agus rialaithe.  
 

Léim eolas eile atá sa Tuarascáil Bhliantúil agus déanaim machnamh ar cé acu an bhfuil nó nach 

bhfuil sé i gcomhréir leis na ráitis airgeadais iniúchta. Déanaim machnamh ar na himpleachtaí do 
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mo thuarascáil má fheicim aon míráitis dhealraitheacha nó neamhréireanna ábhartha i gcomhréir 
leis na ráitis airgeadais. 

 

Bunús na Tuairime Iniúchóireachta 

Agus m’fheidhm mar Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste á cleachtadh agam, rinne mé m’iniúchadh 
ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchóireacht (An RA agus Éire) atá 

eisithe ag an mBord um Chleachtais Iniúchóireachta agus trí thagairt don léirbhreithniú speisialta a 

bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistiú agus a n-oibriú. Cuimsíonn iniúchadh scrúdú, 

ar bhonn tástála, ar fhianaise a bhaineann le méideanna, nochtadh agus rialtacht na n-idirbheart 
airgeadais atá san áireamh sna ráitis airgeadais. Chomh maith leis sin, cuimsíonn sé measúnú ar na 

meastacháin mhóra a rinneadh agus na breithiúnais mhóra a tugadh in ullmhú na ráiteas airgeadais 

agus ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na polasaithe cuntasaíochta oiriúnach do chúinsí 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach agus nochta go 

dóthanach. 

 
Rinne mé m’iniúchadh a phleanáil agus a chur i gcrích chun an t-eolas agus na míniúcháin go léir a 

fháil a mheas mé a bheith riachtanach chun go leor fianaise a sholáthar dom chun cinnteacht 

réasúnta a chur ar fáil go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, bíodh sé mar gheall 

ar chalaois nó mírialtacht nó earráid eile. Agus mo thuairim á meá agam, rinne mé measúnú chomh 
maith ar leorgacht fhoriomlán thaispeáint an eolais sna ráitis airgeadais. 

 

Tuairim 
Is é mo thuairim go bhfuil léargas ceart agus cóir sna ráitis airgeadais ar staid ghnóthaí 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann ar 31 Nollaig 2009 agus ar a hioncam agus a caiteachas le 

haghaidh na bliana a chríochnaigh ansin, de réir an Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh 
Ginearálta leis in Éirinn. 

 

Is é mo thuairim gur choinnigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann leabhair chearta chuntais. Tá na 
ráitis airgeadais i gcomhréir leis na leabhair chuntais. 

 

 
 

 

 

 

 

John Buckley 

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

30 Iúil 2010 
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POLASAITHE CUNTASAÍOCHTA 
 

1. Nithe Ginearálta 

 

Bunaíodh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (SOÉ) le hIonstraim Reachtúil Uimh. 73 de 2002, ar 4 
Márta 2002 faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001.  
 

2. Bunús na Cuntasaíochta 

 

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn fabhraithe, ach amháin mar atá luaite thíos, faoi 
choinbhinsiún an chostais stairiúil agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh 

ginearálta leis. Glactar le caighdeáin thuairiscithe airgeadais a bhíonn molta ag na comhlachtaí 

cuntasaíochta aitheanta de réir mar a éiríonn siad bainteach. 
 

3. Cúlchiste Bunaithe 

 
Ar an Lá Bunaithe ar 4 Márta 2002, aistríodh sócmhainní agus dliteanais na Suirbhéireachta 

Ordanáis go dtí SOÉ ar bhonn a luachanna ar an dáta sin agus bhí méid a bhí coibhéiseach leis na 

glansócmhainní creidiúnaithe chun na gCúlchistí. 
 

4. Aithint ioncaim 

 

Faigheann SOÉ Deontas Oireachtais ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 

Tá an méid seo ar taispeáint sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse ina bhfuarthas é. Tá 

Conradh Seirbhíse le haghaidh na seirbhísí atá le bheith soláthartha le haghaidh Dheontas an 
Oireachtais socraithe leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 

 

D’fhéadfaí soláthar a dhéanamh do chustaiméirí digiteacha trí cheadúnú teachta ar shonraí na 
Suirbhéireachta Ordanáis. Bíonn ioncam ó dhíol ceadúnas á thuilleamh go cothrom i rith shaolré an 

cheadúnais. 

 
D’fhéadfaí custaiméirí digiteacha a sholáthar chomh maith le sonraí léarscáilithe faoi chonarthaí 

bliantúla nó le haghaidh tréimhsí de bhreis is bliain amháin. Aithnítear ioncam faoi na conarthaí seo 

de réir mar a chomhlíontar oibleagáidí faoi na conarthaí. Gearrtar costais maidir leis na conarthaí 

seo ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a bhíonn siad tabhaithe. 
 

Aithnítear díolacháin agus ioncam eile nuair a sheoltar an táirge nó nuair a bhíonn an tseirbhís 

soláthartha. 
 

5. Aoisliúntas 
 

Oibríonn SOÉ scéimeanna pinsin sochair shainithe a mhaoinítear go bliantúil ar bhonn ‘íoc mar a 

úsáidtear’ ó airgead atá ar fáil dóibh, lena n-áirítear airgead a sholáthraíonn an Roinn Cumarsáide, 

Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus ranníocaíochtaí a bhaintear ó thuarastail na foirne. 
 

Tomhaistear dliteanais scéim pinsean ar bhonn achtúireach le modh chreidiúint réamh-mheasta an 

aonaid. Taispeántar dliteanais scéime leo féin ar an gclár comhardaithe. 
 

Gearrtar sochair phinsin a íoctar maidir leis an mbliain nuair a thagtar ar Bharrachas/(Easnamh) na 

bliana tar éis cánachais. 
 

Aithnítear muirear breise pinsin a chuimsíonn an costas seirbhíse reatha, costas seirbhíse na 

haimsire caite agus an costas úis ar dhliteanais na scéime, lúide sochair phinsin a íocadh maidir leis 

an mbliain, aithnítear é mar chostas pinsean i gCuntas Oibríochta na bliana. Gearrtar comhshuim ar 
an gCúlchiste Pinsean. 
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Aithnítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha a eascraíonn ó athruithe ar bhoinn tuisceana 

achtúireacha agus ó bharrachais agus easnaimh thaithí, aithnítear iad i ráiteas na ngnóthachan agus 

na gcaillteanas iomlán aitheanta le haghaidh na bliana ina dtarlaíonn siad agus gearrtar iad ar an 
gCúlchiste Pinsean. 
 

6. An Bunachar Sonraí Náisiúnta Topagrafach 
 

Úsáidtear an Bunachar Sonraí Náisiúnta Topagrafach chun sonraí léarscáilithe dhigitigh a chruthú 

agus a chothabháil. Tá ríthábhachtach ag baint leis an mbunachar sonraí le haghaidh 

ghníomhaíochtaí agus ghiniúint ioncaim SOÉ. 

 
Cuimsíonn an Bunachar Sonraí Náisiúnta Topagrafach dhá phríomh-eilimint – an córas 

bainistíochta bunachar sonraí agus na sonraí bunúsacha topagrafacha (an bunachar sonraí).  

 
Déantar cuntas ar an gcóras bainistíochta bunachar sonraí mar threalamh ríomhaireachta faoi 

shócmhainní inláimhsithe seasta (féach nóta 8 a ghabhann leis an ráitis airgeadais).  Aistríodh an 

tsócmhainn reatha amhail ar 4 Márta 2002 go dtí an clár comhardaithe tosaigh ar a costas, lúide 
dímheas carntha.  

 

Cé go mbaineann SOÉ leas as teacht ar agus úsáid sonraí topagrafacha, coinníonn Rialtas na 

hÉireann na cearta maoine intleachtúla chun na sonraí. Dá réir sin, níor cuireadh aon luach ar 
shonraí topagrafacha sna ráitis airgeadais seo. 

 

Tabhaíonn SOÉ caiteachas ar bhonn leanúnach agus an bunachar sonraí topagrafacha á chothabháil 
agus á fheabhsú aici. Cuimsíonn sé seo airgead a caitheadh ar ghníomhaíochtaí Léarscáilithe Nua 

agus Athbhreithnithe Leanúnaigh. Gearrtar a leithéid de chaiteachas ar an gCuntas Ioncaim agus 

Caiteachais de réir mar a thabhaítear é. 
 

7. Sócmhainní inláimhsithe seasta 
 

Luaitear sócmhainní inláimhsithe seasta ar a gcostas, lúide dímheas carntha. 
 

Déantar dímheas a ríomh d’fhonn costas na sócmhainní inláimhsithe seasta a dhíscríobh trí 

thráthchodanna cothroma bliantúla. Seo a leanas na saolta measta úsáideacha ar ríomhadh dímheas 
trí thagairt dóibh: 

 

Daingneáin agus feistis       3 to 10 mbliana 
Mótarfheithiclí        5 bliana 

Trealamh ríomhaireachta      4 bliana 
 

8. Stoic 
 

Cuimsíonn stoic léarscáileanna clóite agus soláthairtí agus luaitear iad ar an gcostas is ísle agus ar a 

nglanluach inréadaithe. 
 

9. Airgeadraí eachtracha 
 

Aistrítear idirbhearta a ainmnítear in airgeadraí eachtracha ina euro ar an rátaí malartaithe atá i 

bhfeidhm ar dhátaí na n-idirbheart. Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgid atá ainmnithe in 
airgeadraí eachtracha ina euro ar na rátaí malartaithe atá i bhfeidhm ar dháta an chláir 

chomhardaithe agus bíonn gnóthachain agus caillteanais a bhíonn mar thoradh air sin san áireamh 

sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais le haghaidh na tréimhse. 
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CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS LE HAGHAIDH NA BLIANA DAR 

CRÍOCH 31 NOLLAIG 2009 

 

 

 
    2009 2008 

    € € 

 Nótaí     

Díolacháin 1   19,693,640 22,239,567 

Deontas ón Oireachtas    5,087,000 5,970,000 

Ioncam Oibríochta Eile 4   42,158 41,332 

    24,822,798 28,250,899 

Costais Táirgthe agus Díolachán 2   (16,783,947) (18,574,446) 

Costais Dáilte agus Riaracháin 5   (10,376,193) (11,247,912) 

Barrachas/(Easnamh) le haghaidh na bliana roimh 

cháin 

   (2,337,342) (1,571,459) 

Cáin ar Bharrachas/(Easnamh) ar 

ghnáthghníomhaíochtaí 

7   _______-__ _______-__ 

Barrachas/(Easnamh) le haghaidh na bliana tar éis 

cánach 

   (2,337,342) (1,571,459) 

      

Cuntas Oibríochta      

Easnamh ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais    (2,337,342) (1,571,459) 

Costas Pinsean na bliana (13a)   (8,447,000) (8,060,000) 

Easnamh Oibriúchán na bliana    (10,784,342) (9,631,459) 

      

      

Tá na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 7 agus 8 agus na nótaí ar leathanaigh 13-19 mar chuid de na 

Ráitis Airgeadais seo.  

 
 

Thar ceann an Bhoird 

    
 

 

   ______________   _________________ 

   Kevin Bonner    Geraldine Ruane 

   Cathaoirleach  Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin 

 

 

RÁITEAS NA NGNÓTHACHAN AGUS NA GCAILLTEANAS AITHEANTA LE 

HAGHAIDH NA BLIANA DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2009 
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    2009 2008   

    € €   

Barrachas/(Easnamh)    (2,337,342) (1,571,459)   

Costas Pinsean a Gearradh ar an gCuntas 

Oibríochta 

   (8,447,000) (8,060,000)   

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach    (12,553,000) (940,000)   

Gnóthachan/(Caillteanas) Iomlán Aitheanta    (23,337,342) (10,571,459)   

Gluaiseacht sna Cúlchistí        

Cúlchiste Ioncaim        

Iarmhéid ar 1 Eanáir     (4,864,401) (3,292,942)   

Barrachas/(Easnamh) na bliana    (2,337,342) (1,571,459)   

Iarmhéid ar 31 Nollaig    (7,201,743) (4,864,401)   

Cúlchiste Pinsean        

Iarmhéid ar 1 Eanáir     (116,000,000) (107,000,000)   

Costas Pinsean a gearradh ar an gCuntas 

Oibríochta 

   (8,447,000) (8,060,000)   

Gnóthachan/(Caillteanas) Achtúireach    (12,553,000) (940,000)   

Iarmhéid ar 31 Nollaig    (137,000,000) (116,000,000)   

 

 
Tá na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 7 agus 8 agus na nótaí ar leathanaigh 13-19 mar chuid de na ráitis 

airgeadais seo. 

 

 

 
Thar ceann an Bhoird 

 

 

 

   
   _________________   _________________ 

   Kevin Bonner    Geraldine Ruane 

   Cathaoirleach  Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin 
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AN CLÁR COMHARDAITHE AMHAIL AR 31 NOLLAIG 

 
  2009 2008   

  € €   

 Nótaí     

Sócmhainní Seasta      

Sócmhainní Inláimhsithe 8 3,414,913 5,028,230   

      

Sócmhainní Reatha      

Stoc 9 418,079 602,690   

Féichiúnaithe 10 2,758,475 4,783,460   

Airgead sa bhanc agus ar láimh  1,951,187 1,846,428   

  5,127,741 7,232,578   

      

Creidiúnaithe – méideanna dlite taobh istigh de bhliain 

amháin 

11 7,278,033 8,658,845   

      

Glandliteanais Reatha gan dliteanais phinsean san áireamh  (2,150,292) (1,426,267)   

      

      

Dliteanas Pinsean 13(b)   (137,000,000)  (116,000,000)   

      

Glansócmhainní  (135,735,379) (112,398,037)   

      

Á ionannú le      

Cúlchiste Bunaithe                 8,466,364                8,466,364   

Cúlchiste Ioncaim  (7,201,743) (4,864,401)   

Cúlchiste Pinsean  (137,000,000) (116,000,000)   

  (135,735,379) (112,398,037)   

Tá na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 7 agus 8 chomh maith leis na nótaí ar leathanaigh 13-19 mar 

chuid de na ráitis airgeadais seo. 

Thar ceann an Bhoird 

 

    

  ____________________   ___________________ 

  Kevin Bonner     Geraldine Ruane 

  Cathaoirleach   Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin 
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RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID 

  2009 2008   

 Nótaí € €   

RÉITEACH GLANGHLUAISEACHTA NA BLIANA      

Barrachas/(Easnamh) na tréimhse tar éis cánachais  (10,784,342) (9,631,459)   

Dímheas  2,264,849 3,001,841   

Costas Pinsean  8,447,000 8,060,000   

Ús Taisce  (6,999) (40,682)   

Laghdú/(Méadú) ar fhéichiúnaithe agus ar réamhíocaíochtaí   2,024,984 1,164,628   

Méadú/(Laghdú) ar chreidiúnaithe  (1,380,812) 816,334   

(Méadú)/Laghdú ar stoic   184,611 (74,974)   

Glan-insreabhadh /(glan-eis-sreabhabhadh) airgid ó ghníomhaíochtaí 

oibríochta 

 749,291 3,295,688   

RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID      

Glan-insreabhadh/(glan-eis-sreabhadh) airgid ó ghníomhaíochtaí 

oibríochta 

 749,291 3,295,688   

Toradh ar infheistíochtaí agus ar sheirbhísiú airgeadais      

Ús faighte  6,999 40,682   

Glan-insreabhadh/(glaneis-sreabhadh) airgid ó thoradh ar 

infheistíochtaí agus ar sheirbhísiú airgeadais 

     

  6,999 40,682   

Caiteachas Caipitil      

Ceannach sócmhainní inláimhsithe seasta 8 (651,531) (2,257,687)   

Glaneis-sreabhadh airgid ó chaiteachas caipitil  (651,531) (2,257,687)   

 

Méadú/(laghdú) ar airgead tirim 

  

104,759 

 

1,078,683 

  

 

Réiteach Glansreabhadh Airgid le Gluaiseacht sna Glanchistí 

 

 

    

Glanmhéadú/(glanlaghdú) ar airgead tirim  104,759 1,078,683   

      

Glanchistí ar 1 Eanáir   1,846,428 767,745   

Glanchistí ar 31 Nollaig  1,951,187 1,846,428   

Gluaiseacht sna glanchistí  104,759 1,078,683   

Tá na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 7 agus 8 agus na nótaí ar leathanaigh 13 – 19 mar chuid de na 

ráitis airgeadais seo. 

Thar ceann an Bhoird 

                            

  Kevin Bonner     Geraldine Ruane 

               Cathaoirleach   Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin  
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NÓTAÍ AG GABHÁIL LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 

 
 2009 2008 

 € € 

1 Díolacháin   

   

Conarthaí fadtéarmacha – Comhairlí Contae 3,161,791 3,202,710 

Conarthaí fadtéarmacha – Fóntais agus comhlachtaí stáit 10,758,064 10,798,595 

Díolacháin Learscáileanna lena n-áirítear ceadúnú bliantúil 5,773,785 8,238,262 

 19,693,640 22,239,567 

   

   

2. Costas Táirgthe agus Díolachán 2009 2008 

 € € 

Costas táirgthe (Léarscáiliú Nua agus Athbhreithniú Leanúnach)   

Tuarastail agus Pá 10,998,849 11,099,143 

Costais TF 2,206,958 2,461,681 

Dímheas 2,032,442 2,759,959 

Léarscáiliú seachfhoinsithe 3,719 154,802 

Costais eitilte agus chothabhála 589,792 529,230 

Taisteal agus Cothú 312,996 586,963 

Costais Choinneála Feithiclí 162,858 185,125 

Costais conraitheoirí 1,504 1,550 

Fochostais 10,085 73,821 

Páipéarachas 21,622 30,156 

Trealamh allamuigh 11,961 18,406 

Costais breacairí 24,201 30,543 

 16,376,987 17,931,379 

Costas Díolachán:   

Stoc Tosaigh 602,690 527,716 

Costais na clódóireachta seachfhoinsithe 222,349 718,041 

Stoc deiridh amhail ar 31 Nollaig (418,079) (602,690) 

 

Costas Iomlán Táirgthe agus Díolachán 

 

16,783,947 

 

18,574,446, 
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NÓTAÍ AG GABHÁIL LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar leanúint 

 

3 Costais Léarscáilithe Nua agus Athbhreithnithe Leanúnaigh 

 
Mar atá luaite in alt 6 a ghabhann leis na polasaithe cuntasaíochta, gearrtar caiteachas a thabhaítear ar 

fheabhsú agus ar chothabháil an bhunachair shonraí topagrafacha ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais sa 

tréimhse ina dtabhaítear é. Is iad na méideanna a gearradh ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais ná: 

 

 

 
 2009 2008 

 € € 

   

Léarscáiliú Nua 8,270,378 9,046,381 

Athbhreithniú Leanúnach 8,106,609 8,884,998 

 16,376,987 17,931,379 

   

Measann SOÉ go n-athnuafar an bunachar sonraí topagrafach trí athbhreithniú leanúnach i rith 

timthriall cúig bliana. 
   

   

   

4.  Ioncam Oibríochta Eile   

   

 2009 2008 

 € € 

   

Ús taisce 6,999 40,682 

Ioncam eile 35,159 650 

 42,158 41,332 
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NÓTAÍ AG GABHÁIL LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar leanúint 

 
5. Costais Dáilte agus Riaracháin 

 2009 2008 

 € € 

Tuarastail agus Pá 6,459,642 6,542,986 

Íocaíochtaí pinsean* 1,480,852 1,189,729 

Taisteal agus Cothú 66,716 160,755 

Oiliúint agus síntiúis 110,660 376,949 

Margaíocht agus Cur Chun Cinn 244,759 371,002 

Costais theagmhasacha 92,327 159,042 

Muirir Bhainc 20,310 30,260 

Costais áitribh oifige 349,078 557,876 

Árachas Ginearálta 84,914 77,780 

Solas agus teas 309,918 316,676 

Glantachán 187,096 187,008 

Postas agus Guthán 229,229 282,036 

Soláthar do dhrochfhiacha 85,000 100,000 

Dímheas 232,407 241,882 

Comhairleacht 132,388 303,288 

Grianghrafadóireacht chonartha 46,859 31,138 

Costais dhlíthiúla agus ghairmiúla 39,729 83,601 

Táillí stiúrthóirí 72,760 95,000 

Seirbhísí seachfhoinsithe párolla 61,750 65,412 

Táillí iniúchóireachta 33,464 36,000 

Páipéarachas agus trealamh oifige 36,399 39,311 

Drochfhiacha (64) 181 

 10,376,193 11,247,912 

Tá áitreabh á áitiú ag SOÉ agus é saor ó chíos i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath, rud atá á sholáthar ag 

Oifig na nOibreacha Poiblí. D’fhógair an tAire Airgeadais i Nollaig 2003 go mbeidh ceanncheathrú SOÉ á 

hathlonnú i nDún Garbhán i gContae Phort Láirge.  Ach tuigtear dúinn nach leanfar ar aghaidh leis seo go 

meántéarmach toisc na srianta náisiúnta buiséad atá ann. 

* Taispeántar íocaíochtaí pinsean mar ghlanmhéid ranníocaíochtaí fostaithe ar luach €473,000. 

   

6 Costais foirne agus eolas faoi fhostaithe 2009 

€ 

2008 

€ 

Pá agus tuarastail (ranníocaíochtaí pinsean san áireamh) 18,120,738 18,016,924 

Costais árachais shóisialaigh 818,605 814,934 

 18,939,343 18,831,858 

Baineadh agus íocadh €818,685 de thobhach pinsin leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 

Nádúrtha. 

 
Is é líon meánach na ndaoine a bhí fostaithe i rith na tréimhse ná 310 (2008: 317). 
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NÓTAÍ AG GABHÁIL LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar leanúint 

 

 
7 Cáin ar bharrachas/(easnamh) ar ghnáthghníomhaíochtaí 

 2009 2008   

 € €   

Cáin Reatha a gearradh i rith na tréimhse - -   

Rósholáthar maidir le blianta roimhe seo - -   

Cáin iarchurtha:     

Údarú agus freaschur difríochtaí uainithe - -   

     

Muirear/(creidmheas) cánach le haghaidh na tréimhse - -   

 

 

 
8      Sócmhainní 

Inláimhsithe 

Mótarfheithiclí 

 

Trealamh 

Ríomhaireachta 

Daingneáin 

agus Feistis 

Iomlán 

 € € € € 

Costas nó luacháil     

Ar 1 Eanáir 2009 749,553 25,788,562 1,980,938 28,519,053 

Breiseanna 11,986 588,450 51,096 651,531 

Diúscairt - - - - 

Ar 31 Nollaig 2009 761,539 26,377,012 2,032,034 29,170,585 

     

Dímheas carntha     

Ar 1 Eanáir 2009 584,396 22,078,694 827,733 23,490,823 

Muirear na tréimhse 70,441 2,032,442 161,966 2,264,849 

Diúscairt - - - - 

Ar 31 Nollaig 2009 654,837 24,111,136 989,699 25,755,672 

     

Glanmhéid leabhar     

Ar 31 Nollaig 2009 106,702 2,265,876 1,042,335 3,414,913 

Ar 31 Nollaig 2008 165,157 3,709,868 1,153,205 5,028,230 
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NÓTAÍ AG GABHÁIL LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar leanúint 

 
 

9 Stoic 2009 2008 

 € € 

Ábhair Inchaite 62,498 86,179 
Stoic Léarscáileanna 355,581 516,511 

 418,079 602,690 

   

   

10 Féichiúnaithe 2009 2008 

 € € 

Méideanna dlite:   

Féichiúnaithe trádála 1,269,653 2,377,416 

Féichiúnaithe Eile 22,015 6,975 
Réamhíocaíochtaí 882,786 1,053,399 

Méid in-aisghabhála ó chonarthaí 584,021 1,345,670 

 2,758,475 4,783,460 

 

 

 

11 Creidiúnaithe – méideanna dlite taobh istigh de 

bhliain amháin 

2009 2008 

 € € 
   

Creidiúnaithe trádála 83,319 733,840 

CBL 728,919 549,219 

Cáin Ioncaim asbhainte faoi ÍMAT 209,416 210,541 

Árachas Sóisialach Pá-choibhneasta 130,288 110,257 

Creidiúnaithe eile 179,364 181,697 
Fabhrú 833,254 1,318,847 

Íocaíocht/seoladh sonraisc roimh ré i gcás conarthaí fadtéarmacha 5,113,473 5,554,444 

 7,278,033 8,658,845 

   

 

12 Caiteachas caipitil amach anseo nach bhfuil soláthar déanta dó. 

 Níl conrú déanta ag SOÉ le haghaidh caiteachas caipitil ar bith amach anseo. 

 

13 Costais Phinsean 

(a) Anailís ar an méid a gearradh nuair a thángthas ar bharrachas / (easnamh) oibríochta 

na bliana. 

 2009                       

€ 

2008                       

€ 

  

     
Gearrtha ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 1,953,000 1,640,000   

Gearrtha ar an gCuntas Oibríochta     

Costais reatha seirbhíse 4,000,000 3,800,000   

Ús ar Dhliteanas Scéime 6,400,000 5,900,000   

Sochair a Íocadh (1,953,000) (1,640,000)   

Costas Pinsean a Gearradh ar an gCuntas Oibríochta 8,447,000 8,060,000   

Iomlán a gearradh nuair a thángthas ar an mBarrachas/(Easnamh) Oibríochta 10,400,000 9,700,000   
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(b) Anailís ar ghluaiseacht dliteanais i rith na bliana 

 2009                       

€ 

2008                       

€ 

  

Dliteanas scéime ar 1 Eanáir 116,000,000 107,000,000   

Costas reatha seirbhíse 4,000,000 3,800,000   

Costais úis 6,400,000 5,900,000   

Caillteanas/(gnóthachan) achtúireach 12,553,000 940,000   

Pinsin a íocadh i rith na bliana  (1,953,000) (1,640,000)   

Dliteanas scéime ar 31 Nollaig 137,000,000 116,000,000   

 

 

 

(c) Stair na ngnóthachan agus na gcaillteanas taithí 

 2009                       

€ 

2008                         

€ 
Caillteanais/(gnóthachain) taithí ar dhliteanais scéime 

Méid (€) 

 

12,553,000 

 

940,000 

   

   
 

Is ionann an caillteanas carnach achtúireach (nó gnóthachan, de réir mar a bheidh) a aithníodh i Ráiteas na 

nGnóthachan agus na gCaillteanas Iomlán Aitheanta agus €12,553,000. 

 

 

(d) Oibríonn SOÉ Scéimeanna Pinsin Ranníocacha Aoisliúntais Foirne agus do Chéilí agus Leanaí de 

shochar sainithe. Íoctar teidlíocht aoisliúntais a eascraíonn faoi na scéimeanna seo as ioncam reatha SOÉ agus 

gearrtar iad nuair a thagtar ar an mBarrachas/(Easnamh) sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais sa bhliain ina 

n-éiríonn siad iníoctha. Níl aon chiste ar leith á chothabháil agus ní choinnítear aon sócmhainní chun 

íocaíocht pinsean agus aiscí a mhaoiniú. Shocraigh luacháil achtúireach ar 31 Nollaig 2009 luacháil dliteanas 

pinsean maidir le foireann reatha agus foireann ar scor de mhéid €137m (€116m ar 31 Nollaig 2008).  Bhí 
dliteanas €62m ann ar an dáta dílsithe. Tá na torthaí bunaithe ar luacháil achtúireach ar na dliteanais phinsean 

amhail ar 31 Nollaig 2009. Rinne achtúire cáilithe neamhspleách an luacháil seo ar mhaithe leis an 

gcaighdeán cuntasaíochta darb ainm Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais Uimh. 17 – Sochair scoir (CTA17). 

 
Is iad na príomhbhoinn tuisceana airgeadais a úsáideadh ná: 

 Ag Ag Ag 

 31/12/09 31/12/08 31/12/07 
Ráta lascaine 5.5% 5.5% 5.5% 

Ráta méadaithe tuarastal 4.0% 4.0% 4.0% 

Ráta méadaithe pinsin 4.0% 4.0% 4.0% 

Boilsciú 2.0% 2.0% 2.0% 

 
Ionchas saoil meánach amach anseo de réir na dtáblaí básmhaireachta a úsáideadh chun na 
dliteanais phinsin a dhearbhú. 

         2009        2008            2007                2006 

Fear 65 bliain d’aois        22          18   18    18 

Bean 65 bliain d’aois       25          22   22    22 
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(e) Imeacht ó thaispeáint CTA17 
 

Nochtann na ráitis airgeadais barrachas/(easnamh) na bliana araon tar éis do shochair phinsin a íocadh maidir 

leis an tréimhse a bheith gearrtha agus an barrachas/(easnamh) tar éis do sholáthar a bheith déanta do na 

costais phinsean go léir mar atá socraithe faoi CTA17. Creideann an Bord go dtugann an taispeáint seo léiriú 

níos córa ar fheidhmíocht airgeadais SOÉ agus aird acu ar an gcaoi go bhfuil a scéimeanna pinsean á n-oibriú 

ar bhonn ‘íoc mar a úsáidtear’ agus an chaoi nach bhfuil a maoiniú ón stát beartaithe le cur ar chumas SOÉ 

réamh-mhaoiniú a dhéanamh. 

 

(f)       Figiúirí Comparáideacha 
   

Athraíodh taispeáint an mhaoinithe pinsean ar an gClár Comhardaithe chun an socrú maoinithe a 

léiriú ar bhonn níos fearr. Athluadh na comparáidí i gcomhréir le taispeáint 2009. 
 

14 Luach saothair, iasachtaí agus idirbhearta Chomhaltaí an 

Bhoird 

  

 2009 2008 

 € € 
Luachanna Saothair:   

- as seirbhís mar chomhaltaí Boird 72,760 95,000 

- as seirbhísí eile - - 

 72,760 95,000 

Ba é an táille bhliantúil a íocadh le gach comhalta Boird i rith 2009 ná €6,893 agus ba é an táille bhliantúil a 
íocadh leis an gCathaoirleach le haghaidh 2009 ná €10,723. Thabhaigh comhaltaí an Bhoird costais €11,806 i 

rith 2009, méid a bhí roinnte idir costais taistil €2,533 agus costais cothaithe €9,273. 

 
Ní raibh aon iasachtaí do, ná idirbhearta le Comhaltaí Boird i rith na bliana dar críoch 31 Nollaig 2009.  Ghlac 

an Bord le nósanna imeachta de réir treoirlínte a bhí eisithe ag an Roinn Airgeadais maidir le nochtadh 
leasanna ag comhaltaí Boird agus cloíodh leis na nósanna imeachta seo i rith na bliana. Ní raibh aon 

idirbhearta ann maidir le gníomhaíochtaí SOÉ a raibh leas tairbheach ag Comhaltaí Boird iontu. 

 
B’ionann tuarastal bunúsach bliantúil Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann  i 

rith 2009 agus €160,499. Ar na costais luach saothair eile a bhí ann i rith 2009 bhí costas carr comhlachta faoi 

réir sochar comhchineáil €18,540. Ní dhearnadh aon ranníocaíochtaí aoisliúntais fostóra i rith 2009. Ní íocadh 

aon bhónas a bhain le feidhmíocht i rith 2009, ach rinneadh soláthar le haghaidh bónas iarchurtha €39,395 i 

gcuntais airgeadais 2009. Fabhrófar ús ar DIBOR móide 1% in aghaidh na bliana ar an mbónas. Níl teidlíocht 

aoisliúntais an POF níos mó ná an ghnáth-theidlíocht a bhaineann le scéim aoisliúntais sochair shainithe na 
hearnála poiblí. 

 

15 Teagmhais tar éis an chláir chomhardaithe 

 

Níl aon teagmhais shuntasacha ann. 
 

16 Gnóthas Leantach 
 

Tá easnamh suntasach nochta ar an gclár comhardaithe, rud a d’eascair as glacadh le CTA17. Ina 

ainneoin seo, creideann an Bord go mbeidh go leor acmhainní ar fáil ag SOÉ amach anseo óna 
gníomhaíochtaí tráchtála nó ó dheontas Stáit, le leanúint dá hoibríochtaí agus chun a sainordú 

reachtúil a chur i gcrích. Sa chás seo, creideann an Bord go bhfuil sé iomchuí go fóill na ráitis 

airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh. 
 

17 Ceadú na ráiteas airgeadais 

 
Cheadaigh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar             30/3/ 2010. 
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