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Ráiteas Misin  
 

 

Sármhaitheas i soláthar mapála ar ardchaighdeán 
agus seirbhisí faisnéise spásúla chun freastal ar riachtanais na sochaí. 

 
 
 
 
 
 

Bainfear an misean amach trí Luachanna Duine bunaithe 
ar: Freagrúlacht, Fiontar, Nuálaíocht, Éifeachtacht, Torthaí. 

 
 
 

• Freagrúlacht - an cumas chun a bheith ag súil le agus a bheith in ann athrú le riachtantais 
athraithe ár gcustaiméirí 
agus na hathruithe a bhaint amach go héifeachtach. 

 
 

• Fiontar - na scileanna agus an tsaineolas á fhorbairt go leanúnach chun riachtanais 
an mhargaidh a thuiscint, a mhúnlú agus a bhaint amach. 

 
 

• Nuálaíocht - cuidiú ár ndaoine agus iad ag iarraidh feabhsuithe a fháil sa chaoi an 
ndéanaimid ár dtáirgí agus seirbhísí a fhorbairt. 

 
 

• Éifeachtacht  - táirgiúlacht agus éifeachtacht lenár bhfeidhmiúlacht a chinntiú i 
dtimpeallacht 
iomaíoch  

 
 

• Torthaí  - an fheidhmíocht eagraíochtúil lenár ngealltanais a chomhlíonadh agus 
torthaí ar ardchaighdeán dár bpáirtithe leasmhara a bhaint amach.  

 
 

Fís OSi 
 
 
 
 

Leanfaidh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, an Comhlacht Mapála 
Náisiúnta ó 1824, 

ar aghaidh le saineolas riachtanach a sholáthar chun tacaíocht a 
thabhairt d'Fhorbairt Shóisialta agus Eacnamaíoch na hÉireann.
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Feidhmeanna OSi mar a mhínítear san Acht OSi, 2001. 
 

Is é an fheidhm ghinearálta OSi seirbhísí mapála náisiúnta a sholáthar don Stát. Ar an gcaoi 
seo, déanfaidh sé feidhmiú i leas an phobail trí mhapáil náisiúnta chríochnúil a chruthú agus 
a chothú chomh maith le taifid gheografacha an Stáit.  

 
Beidh gach tasc atá riachtanach chun na feidhmeanna ginearálta a chomhlíonadh mar 
chuid de feidhmeanna OSi. 

 
 

(a) Chun an bun-infreastruchtúr fisiciúil atá de dhíth chun tacaíocht a thabhairt 
d'fheidhmchláir mhapála a chothú agus a fhorbairt. 

 

(b) Chun bunachair sonraí gheografacha don Stát ar fad a chruthú agus a chothú 
. 

 
(c) Chun faisnéis mhapála agus faisnéis gheografach bhainteach a sholáthar don phobal 

agus earnálacha príobháideacha. 
 

(d) Chun na luachanna maidir le bunachair sonraí mhapála náisiúnta agus bunachair sonraí 
bhainteacha a spreagadh agus a chur chun cinn 
. 

 
(e) Chun comhairle a thabhairt don Rialtas, Aire Rialtais, comhlachtaí arna mbunú ag reacht 

nó faoi reacht agus eagraíochtaí eile san earnáil phoiblí maidir le ceisteanna a bhaineann 
leis an bpolasaí agus cleachtas i leith faisnéis suirbhé, mapála agus gheografach. 

 

(f) Chun seasamh ar son an Stáit ar leibhéal idirnáisiúnta ar cheisteanna a bhaineann le 
mapáil agus faisnéis gheografach.  

 

(g) Chun tacaíocht teicniúla riachtanach a sholáthar don Phríomh-Shuirbhéir Teorann i 
gcomhlíonadh a c(h)uid dualgas. 

 

(h) Chun logainmneacha agus gnéithe ársa a léiriú i mapáil náisiúnta agus i dtaifid 
bhainteacha agus i mbunachair sonraí.  

 

(i) Chun cóipcheart an Rialtais a chosaint. 
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Feisirí Reatha ar an mBord 
 

Ronan O’Reilly (Chairman) 
 

       

       

       

 

      

Justin Gleeson Oliver Hickey 

Dr. Enda Howley 

 

Padraic Jordan Dr. Denis Kelliher 

Sandra Ryan Robin Simpson Noel Ward 

 Marian Coy 



4 

Buaicphointí 2015 
 

OSi - torthaí ar shracfhéachaint: 

• Feidhmíocht dhearfadh i mbliain dhúshlánach agus ag an am céanna ag comhlíonadh 
gealltanais maidir le cláir mhapála náisiúnta agus Comhaontaithe ag Leibhéal na 
Seirbhíse go rathúil. 

• Ioncam trádála don bhliain dár chríoch 31ú 2015 taifeadta ag €18.3m, feabhsú 6% ar an 
mbliana 2014, le barrachas €1.1m don bhliain a bhaineann le hOibríochtaí. 

• Bhain díolacháin ar an siopa ar líne níos mó ná €1m amach den chéad uair. 
• Ardaíodh díolacháin agus táirgeadh ar an iomlán ag 3% ar tháirgeacht 2014 a bhuí lenár n-

infheistíocht leanúnach i bhforbairt Infreastruchtúir Sonraí Spásúla Náisiúnta. 
• Thit costais Dháilte agus Riaracháin 6% a bhuí le comhlíonadh tionscadail athchóirithe 

oifige 2014.  

Feabhsuithe Éifeachtachta: 

• Córais gheospásúla OSi fhorbartha níos mó agus ardáin chun seirbhísí a fheabhsú, lena n-
áirítear an lainseáil GeoHive.ie i Samhain 2015. 

• Laghdaíodh amanna próiseála íomhánna ortafóta OSi níos mó ná 50% a bhuí le nuálaíocht 
leanúnach i sreabhadh oibre táirgthe. 

• Cuireadh dhá chóras bunachair sonraí Oracle Exadata i bhfeidhm chun an fheidhmíocht is 
fearr atá ar fáil agus an teicneolaíocht is mó forbartha do stóráil agus do sholáthair sonraí 
geospásúla a sholáthar.  

• Dul chun cinn leanúnach ar ailíniú agus athstruchtúrú eagraíochtúil.  
• Laghdaíodh meánlíon daoine fostaithe in 2015 4% i gcomparáid le 2014.   Is laghdú 28% é 

seo ar an leibhéal 2008 ina raibh 317 bhfostaí.  

Ár ngnólacht a fhorbairt: 

• Bhain díolacháin ar an siopa ar líne níos mó ná €1m amach den chéad uair. 
• D'ath-idirbheartaíomar níos mó ná 20 conradh lárnach go rathúil agus bhaineamar 

deiseanna gnó nua amach.  
• Lean rannpháirtíocht custaiméirí agus gníomhaíochtaí margaíochta ar aghaidh in 2015, rud 

a chur le feasacht agus úsáid ár sonraí le haghaidh déanamh cinntí níos fearr. 

Cumas Tailte Éireann: 

Faoin gclár maidir le hathchóiriú san earnáil phoiblí, fógraíodh i mí Dheireadh Fómhair 2012 go raibh cumasc 
na hOifige Luachála, an Údaráis um Chlárúchán Maoine agus Suirbhéireacht Ordanáis Éireann le tarlú.  Le 
linn 2015, lean grúpaí oibre ar aghaidh le dul chun cinn a dhéanamh le próiseas éifeachtach a chinntiú i 
réimsí amhail Rialachas Corparáideach, Reachtaíocht, Feidhmeanna Tacaíochta agus Infreastruchtúir, 
Polasaí HR agus Bainistíocht Athraithe, agus Airgeadas.   I ndiaidh cinneadh ón Rialtas an 20ú Eanáir 2015, 
d'fhoilsigh an tAire um Cheartas agus um Chomhionannas Príomhranna agus Scéimeanna Ginearálta an 
Bhille Tailte Éireann.   I mí na Nollag 2015 aistríodh Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann go dtí an Roinn um 
Cheartas agus Comhionannas. 
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Ráiteas ón gCathaoirleach      
Ronan O’Reilly 

 
 
 
 
 

Táim sásta an tuarascáil bhliantúil a bhaineann le gnóthaí de chuid Suirbhéireacht Ordanáis 
Éireann in 2015 a chur os bhur gcomhair.   Ba bhliain í ina raibh dul chun cinn agus forbairt 
leanúnach na heagraíochta agus cur i bhfeidhm leanúnach rathúil dár straitéise.  Ba mhaith liom 
gealltanas, iarrachtaí agus tiomantas an Bhoird OSi, an fhoireann bainistíochta faoi stiúir Colin 
Bray agus an fhoireann ar fad d'fheidhmíochta thar barr in 2015 a mholadh.  
 
Go dtí seo rinne an Bord in 2015 iarracht lena chinntiú go ndearnadh ár rialachas agus dualgais 
airgeadais a chomhlíonadh go huile agus go hiomlán, agus gur thugamar tacaíocht don fhorbairt 
leanúnach OSi ina ról maidir le forbairt polasaí geospásúla, forbairt tairgthe fheabhsaithe agus 
rannpháirtíocht níos suntasaí lenár gcomhghleacaithe thar an earnáil phoiblí trí thionscnaimh 
agus trí chláir a fhorbairt chun tacaíocht a thabhairt d'athchóiriú na hearnála poiblí.  
 
Mar Bhord, fuarthas tacaíocht leanúnach ón eagraíocht ina raibh bainte amach aici sa soláthar 
agus san fheabhsú seirbhísí OSi do chliaint agus léirigh sí a cumas táirgí agus seirbhísí nua a 
chruthú chun freastal ar riachtanais agus éilimh an mhargaidh.   Chomh maith leis sin ba dhúshlán 
agus éacht mór na heagraíochta in 2015 é GeoHive, tairseach OSi ar líne, gné a thabharfaidh 
tacaíocht go huile agus go hiomlán d'fhorbairt infreastruchtúir bunachair sonraí náisiúnta.  
Leanann an eagraíocht OSi go léir ar aghaidh leis an tiomantas, seasmhacht agus gealltanas atá 
riachtanach chun leas a thabhairt don Rialtas, Athchóiriú na hEarnála Poiblí agus dár gcliaint lena 
n-áirítear muintir na hÉireann.  Mar eagraíocht, táim sásta a rá go leanann OSi ar aghaidh ag 
leagadh béime ar a seirbhísí a fhorbairt, ag feabhsú scileanna agus cumais a daoine agus ag cur 
lena táirgí agus seirbhísí níos mó.   Cosúil lena lán eagraíochtaí, tá dúshláin i soláthar ar na bacáin 
do OSi le hacmhainní íslithe agus ráchairt ardaithe agus easpa buíochais dá seirbhísí.   Coimeádann 
OSi cáil den chéad scoth agus an tiomantas atá aige do nuálaíocht, athrú agus feabhsú seirbhísí 
agus leanann sé ar aghaidh chun ról lárnach a imirt i gcruthú Tailte Éireann trína rannpháirtíocht le 
comhghleacaithe i bhforbairt agus cur i bhfeidhm an pholasaí agus ailíniú a ghníomhaíochtaí.  
 
Chomh maith leis sin, bhain an Bord leas suntasach ó thacaíocht an Aire um Chumarsáid, 
Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha agus oifigigh sa Roinn chomh maith le roinnt Ranna eile de 
chuid an Rialtais le linn na bliana agus é mar aidhm againn plean a phlé do Chomhaontú Mapála 
Náisiúnta. 
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Athbhreithniú ón bPríomhfheidhmeannach    
  
Colin Bray 

 

 
 

Is léir ó athbhreithniú na gcuspóirí agus na n-aidhmeanna a leagadh amach ag OSi don bhliain 2015 
go raibh na héachtaí agus rath ón mbliain ina shampla ar fheabhas d'eagraíocht a bhí dírithe ar 
'Sheirbhís' agus tiomanta do luach a chur le gach gné dá seirbhísí.   Arís eile in 2015, lig ár gcumas 
leanúnach chun mapáil ar ardchaighdeán agus táirgí agus seirbhísí eile a sholáthar dúinn ioncaim 
€18.3m a dhéanamh agus barrachas feidhmíochta  €1.1m a dhéanamh, rud a sheasann mar 
fhianaise don obair agus don tiomantas dár bhfoireann, dár mbainistíocht agus dár mBord go léir. 
 
Bhí an-chuid buaicphointí sa bhliain seo ón bhfeabhsú leanúnach dár mbunachar sonraí mapála 
den chéad ghlúin eile Prime2, go dtí an obair a lán daoine thar an eagraíocht chun Geohive.ie a 
chruthú, ár dtairseach ar líne, an cur i gcrích ár gcláir mhapála agus an fhorbairt seirbhísí 
geospásúla nua agus feabhsaithe, an t-éacht dár ndíolacháin agus oibríocht margaíochta, an dul 
chun cinn a rinneadh i bhforbairt Comhaontaithe Mapála Náisiúnta agus Straitéis Geospásúla 
Náisiúnta agus an seasmhacht airgeadais leanúnach dá n-eagraíocht.   Chomh maith leis sin, táim 
thar a bheith sásta gur lean OSi ar aghaidh le seasamh ar son na hÉireann go hidirnáisiúnta ag 
fóraim de chuid na Náisiún Aontaithe agus coistí Geospásúla de chuid AE.  
 
Is é mo thuairim féin nach mbeadh aon cheann de na héachtaí sin indéanta gan tiomantas, 
tionscnamh na foirne agus na bainistíochta OSi thar an eagraíocht.  Is é toradh na hoibre, na 
nuálaíochta, na n-éachtaí agus an tiomantais a gcumais a fheabhsú  trí oiliúint agus trí fhorbairt ná 
gur imríomar ról leanúnach éifeachtach agus gur sheasamar lenár sainordú.   Chomh maith leis 
sin, ligfidh siad do OSi ról níos suntasaí arís thar na blianta atá amach romhainn  a bhaint amach le 
deiseanna nua tiomanta ag teicneolaíocht nua agus cruthú Tailte Éireann. 

Le linn 2015 chomhlíon OSi a ghealltanas chun tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh maidir le 
Roinnt Sonraí Oscailte an Stáit lena n-áirítear 50 gné sonraí indibhidiúil a scaoileadh mar chuid de 
théamaí amhail: 

• Teorainneacha Reachtúla Náisiúnta 
• Gaisaitéar Logainmneacha Náisiúnta 
• Líonraí Uisce Réigiúnacha 
• Iompar Réigiúnach & Líonra Áiseanna 

Seo cuid dár ngealltanas le cinntiú go leanann OSi, mar leas mhuintir na hÉireann, ar aghaidh le 
déanamh cinntí a fheabhsú níos fearr agus buntáistí réadúil agus intomhaiste a sholáthar, rud a 
chabhróidh le hathchóiriú seirbhísí poiblí a chur chun cinn. 
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Chomh maith le mo bhuíochas a ghabháil leis an bhfoireann OSi ar fad, ba mhian liom buíochas a 
ghabháil le comhghleacaithe a chuaigh ar scor ó OSi tar éis dóibh an-chuid blianta seirbhíse agus 
cabhrach a thabhairt don eagraíocht.   Bhíodar lárnach i gcur i bhfeidhm ár gcaighdeán a leagadh 
amach agus braithim go bhfuil sé tábhachtach a gcuid cabhrach agus tiomantais a aithint agus 
buíochas a ghabháil libh sa Tuarascáil Bhliantúil, mar atá déanta agam i dtuarascálacha bliantúla 
roimhe seo. 
 
Le linn 2015, lean OSi ar aghaidh ag cur le cruthú Tailte Éireann, agus mar eagraíocht leanaimid ar 
aghaidh ag foghlaim ón saineolas agus taithí ár gcomhghleacaithe inár gcomheagraíochtaí 
Údaráis um Chlárúchán Maoine agus na hOifige Luachála.  
 
Ar deireadh, ba mhaith liom mo bhuíochas a gabháil leis an gCathaoirleach agus leis an mBord 
Bainistíochta OSi as a gcuid oibre crua, tacaíochta agus tiomantais leanúnaigh don obair agus don 
ról OSi in 2015.  
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Foireann Bainistíochta Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
 

 

 

 

 

  

 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin  
Colin Bray 

Gnó & Margaíocht 
Hugh Mangan 

Suirbhéireacht agus 
Cianbhraiteacht 

Andy McGill 

Córais Gheospásúla 
agus SDI 

Lorraine McNerney 

Seirbhísí 
Eagraíochtúla  

Niamh McLoone 

Acmhainní Daonna  
Geraldine Murphy 
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Gnó agus Feidhm Margaíochta  
 

Tá sé de chúram ar an Roinn Gnó agus Margaíochta go dtuigtear riachtanais faisnéise sonraí 
spásúla dár gcustaiméirí agus an tionscal agus an cúram seo a chinntiú agus go mbaintear 
riachtanais seirbhíse ár gcustaiméirí agus ár bpáirtithe leasmhara amach.   Is ról suntasach inár 
ngníomhaíochta ná an deimhniú go ndéantar conarthaí a idirbheartú agus a chur i bhfeidhm go 
héifeachtach.  
 
Éachtaí Lárnacha: 
 
• Ioncam €18.3m atá bainte amach i dtimpeallacht eacnamaíoch dhúshlánach.   

• Tá ioncam ó chainéil ar líne ag méadú bliain i ndiaidh bliana agus den chéad uair riamh 
taifeadadh €1 milliún don Siopa ar Line. 

• Rinneamar níos mó na 20 conradh lárnach a ath-idirbheartú go rathúil agus rinneamar 
deiseanna gnó a bhunú le suim ar leith inár dtáirgeadh seirbhíse ar líne Mapgenie OSi agus inár 
soláthair sheirbhíse.  

• Bhí ár seirbhísí ar líne Mapgenie OSi in ann tacaíocht a thabhairt go rathúil do lainseáil an 
tsuímh Eircode, ar a raibh trácht idirlín suntasach i rith na lainseála Eirocode.  

• Rinneamar léarscáil shaincheaptha Wild Atlantic Way do Fáilte Ireland, chuireamar níos mó 
léarscáileanna i scála 1:25,000 ar fail do Shraith Eachtraíochta, (3 cinn i gCill Mhantáin), agus 
chruthaíomar Léarscáil na hÉireann do Tourism Ireland agus Atlás Bóithre Uile-Éireann nua 
agus Treoir Sráideanna i mBaile Átha Cliath.  

• Rinneamar leagan nua dár suíomh corparáideach atá feiliúnach do ghutháin a lainseáil agus 
rinneamar ár n-ardán léarscáile comhoibríoch poiblí Geohive inar féidir breathnú léarscáileanna 
a lainseáil.   
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 Cathaoirleach OSi ar an mBord Mr. Ronan O'Reilly, POF Colin Bray agus an tAire Alex Whi
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• D'fhreastalaíomar ar 28 n-eachtra ina raibh fócas ar leith ar an earnáil um Fhuinneamh agus In-
Athnuaite. 

• Rinneamar urraíocht ar an gceardlann réamh-chomhdhála do chomhlacht ionadaíochta an 
tionscail IRLOGI (topaic: Infreastruchtúir Sonraí Spásúla) agus chabhraíomar le hurraíocht a 
dhéanamh ar an bpríomh-chomhdháil IRLOGI.  

 
Ceardlann Réamh-Chomhdhála maidir le hInfreastruchtúr Sonraí Spásúla IRLOGI 

 

• D'fhreastalaíomar ar Chomórtas Náisiúnta Treabhdóireachta mar chuid de sheastán idir trí 
eagraíocht leis an Oifig Luachála agus an tÚdarás um Chlárúchán Maoine.  

• Chuireamar lenár láithreacht ar na meáin shóisialta - chuireamar lenár gcomhphobal Facebook 
le níos mó ná 6000 'cara'.   Leanfaimid ar aghaidh go laethúil ag postáil ar ár leathanaigh 
Facebook, Twitter, LinkedIn agus Google +.  

• Shíníomar Comhaontú TriOs (Suirbhéireacht Ordanáis) le Seirbhísí Talaimh agus Maoine i 
dTuaisceart na hÉireann, agus Suirbhéireacht Ordanáis sa Bhreatain chun soláthar 
chomhsheirbhísí ar líne a chur ar fáil.  
 

Comhaontú Mapála Náisiúnta (NMA) 
 
Le linn 2015, lean OSi ar aghaidh ag obair i dtreo an bhunaithe Comhaontú Mapála Náisiúnta 
(NMA) a liostaíodh mar ghníomh sa phlean d'Athchóiriú Seirbhísí Poiblí 2014-2016.  
 
Is é mar aidhm ag bunú Comhaontaithe Mapála Náisiúnta (NMA) rochtain ar fhaisnéis 
gheospásúla a fheabhsú do sheirbhísí poiblí trí chomhaontú amháin arna mhaoiniú go lárnach.   
D'fheadfadh comhaontú den sórt seo creat a sholáthar do chomhoibriú níos cuimsithí agus roinnt 
sonraí.   Bheadh sé mar uirlis níos fearr in úsáid sonraí suímh agus i bpróiseas agus cinntí a 
ndéanamh, rud a chuirfidh le cinntí níos fearr bunaithe ar fhaisnéis don Rialtas, saoránaigh agus 
gnólachtaí.  
 
Sonraí Oscailte: 
 
Le linn 2015, i dtacú le Tionscnamh an Rialtais maidir le Sonraí Oscailte, chuir OSi níos mó ná 50 
ábhar sonraí indibhidiúil ar fáil mar chuid de 6 théama lena n-áirítear:  
 

• Teorainneacha Reachtúla Naisiúnta 
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• Gaisaitéar Logainmneacha Náisiúnta 
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• Líonraí Uisce Náisiúnta 
• Iompar Réigiúnach & Líonraí Áiseanna 

 
Is coincheap é Sonraí Oscailte leis an sprioc chun sonraí atá ag comhlachtaí poiblí a chur ar fáil 
agus go mbeadh rochtain éasca ar na sonraí seo le haghaidh athúsáid agus athdháileadh.   Tá na 
sonraí oscailte go léir ar fáil faoi cheadúnas Creative Commons, rud a chiallaíonn go bhfuil aon 
sonraí a scaoiltear ag OSi saor in aisce, chomh fada agus a luaitear OSi mar an cruthaitheoir 
ábhair.   Tá pleananna ag OSi chun leanúint ar aghaidh ag seoladh bunachair sonraí eile in 2016. 

 
 
 
 
 

Sonraí Oscailte 
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Tuarascáil Ioncaim Díolachán: 
 
Ar bhonn laethúil, tá an Roinn Gnó agus Margaíocht dírithe ar an díol, soláthar agus margaíocht 
táirgí agus seirbhísí OSi a éascú, chomh maith le bunú caidreamh lenár gcustaiméirí lárnacha, ár 
bpáirtithe agus eagraíochtaí tionscail agus eagraíochtaí ábhartha eile.   
 
Den chuid is mó freastalaíonn OSi ar dhá chineál custaiméirí: 
 

1) Custaiméirí Corparáideacha (idirghnólachtaí - B2B agus idir gnólacht agus Rialtas - B2G) a 
bhaineann úsáid as na sonraí atá thar a bheith sonraithe agus cruinn a chruthaíonn agus 
cothaíonn OSi; agus 

 
2) Custaiméirí Idirbhirt (Idir gnólacht agus custaiméir - B2C) a bhfuil léarscáil ag teastáil uathu 

chun tacaíocht a thabhairt d'iarratas pleanála, malartú talaimh nó do ghníomhaíochta 
turasóireachta nó fóillíocht amuigh faoin aer. 

 

Agus iad ina ngnéithe difriúla custaiméara, tá éileamh níos mó ón dá ghrúpa i leith seirbhísí 
mapála OSi ar líne, ar ghutháin, r-thráchtáil nó soláthar seirbhísí ar líne agus tá dúshláin os 
comhair OSi ó thaobh soláthar táirgí / seirbhísí agus múnlaí gnó de ar an gcaoi seo.   
 
Tugadh ioncam trádála €18.3m isteach don bhliain dár chríoch 31 Nollaig 2015, méadú 6% i 
gcomparáid le 2014 agus ba éacht suntasach í i measc athraithe eacnamaíocha níos leithne a 
théann i bhfeidhm ar ár gcodanna custaiméara.  
 
Lean an Roinn Gnó agus Margaíochta ar aghaidh le luach a chur lenár soláthar táirgí/ seirbhísí trí 
shonraí saincheaptha agus trí tháirgí mapála, Seirbhísí nua ar líne a sholáthar agus réitigh do 
chianbhraiteacht nua.  
 
Margaíocht agus Poiblíocht: 
 
Is í príomhaidhm na straitéise margaíochta in OSi tacaíocht a thabhairt do chuspóirí straitéiseacha 
mar cheannaire i bpolasaí agus i bhfaisnéise náisiúnta spásúla, mar eagraíocht atá dírithe ar an 
gcustaiméir agus mar eagraíocht atá in ann athrú do thimpeallacht a bhíonn ag athrú i gcónaí.  

Cuireann an eagraíocht straitéis margaíochta aontaithe i bhfeidhm le linn na bliana leis na cuspóirí 
seo ar intinn aici, ag iarraidh an tacaíocht atá riachtanach a sholáthar dár mbainisteoirí gnó chun a 
gcuid pleananna gnó a bhaint amach.   

Tá gach ábhar, eachtra, fógra agus urraíocht pleanáilte agus ceangailte le chéile nuair is féidir 
chun an méid is mó a dhéanamh dár láithreacht ar an margadh, rud a chiallaíonn bainistíocht 
éifeachtach ama agus acmhainní.  

Le linn 2015, thosaigh OSi ag cur straitéis margaíochta ábhair i bhfeidhm, a bhí mar aidhm aici 
caidrimh a bhunú le húsáideoirí sa chuid ina bhfuil an Rialtas Lárnach agus Údaráis Áitiúla, an t-
údarás atá ag OSi a thógáil maidir leis GIS i measc na gcodanna ina bhfuil an Earnáil Phoiblí agus 
béim a leagan ar an gcuid Turasóireachta agus Fóillíochta.  
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Cuirtear an straitéis margaíochta ábhair OSi ar fáil trí chainéil lárnacha (sóisialta, ríomhphost agus 
litreacha nuachta) atá mar aidhm aici níos mó feasachta, gealltanais agus tráchta ar an suíomh a 
chruthú. 

Den chuid is mó, baineann OSi úsáid as LinkedIn, Twitter agus ríomhphost chun teagmháil a 
dhéanamh le rialtas lárnach, le húdaráis áitiúla agus le hearnálacha príobháideacha agus usáidtear 
Facebook, Twitter agus ríomhphost leis an gcuid Turasóireachta agus Fóillíochta.  
 

 

 

 

https://www.facebook.com/OrdnanceSurveyIreland
https://twitter.com/OrdnanceIreland
https://www.linkedin.com/company/ordnance-survey-ireland
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Suirbhéireacht agus Cianbhraiteacht 
 

Is é ról na Roinne Suirbhéireachta agus Cianbhraiteachta bunshonraí geospásúla a thiomsú a 
thugann bunús do chruthú táirgí mapála OSi i bhformáidí digiteacha agus clóite.   
 
Éachtaí Lárnacha: 
 
• Bhí béim ar leith in 2015 ar oiliúint agus ar fhorbairt foirne le go bhféadaidís éirí éifeachtach 

maidir le feidhmiú sa timpeallacht nua Prime2. 

o Chuir gach pleanálaí poist ar mhór-scála oiliúint Prime2 i gcrích go rathúil i bhFeasacht 
an Mhúnla agus san fheidhmchlár nua 1Spatial, 1Plan.  

o Chuir gach eagarthóir ar mhór-scála oiliúint Prime2 i gcrích go rathúil i bhFeasacht an 
Mhúnla agus san fheidhmchlár nua 1Spatial, 1Edit.  

• Sna hAbhreithnithe Léarscáileanna ar Mhór-Scála 2015 críochnaithe faoin 31ú Nollaig 2015, bhí 
gabháil 11,000 seoladh gnólachtaí nua agus gach príomhbhóthar nua.  

• Dheimhnigh an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta na hÉireann (NSAI) an deimhniú ISO 9001:2008 
ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann maidir le sreabhlíne Cianbhraiteachta ar leith tar éis 
iniúchadh faireacháin i mí an Mhárta 2015.  

• Baineadh gealltanais do gach custaiméir lárnach do sheachadadh mapála faoin tuath a 
cuireadh cothrom le dáta amach.  

• Cothaíodh agus cuireadh cothrom le dáta GeoDirectory laistigh de thréimhse dhá sheachtaine 
tar éis athrú sonraí a fháil ó An Post.  

 
Tá sé de chúram ar an Roinn Suirbhéireachta agus Cianbhraiteachta go ndeimhnítear go bhfuil an 
mhapáil a fhaigheann an custaiméir reatha agus cruinn. Tá foireann ag OSi a bhfuil scileanna ar 
leith acu, ó shuirbhéireacht thraidisiúnta agus cartagrafaíocht go dtí iarchéimithe in GIS, IT agus 
fótagraiméadracht.  Tá an trealamh suirbhéireachta GPS is déanaí agus ríomhairí allamuigh ag an 
bhfoireann allamuigh, a úsáidtear chun an mhapáil allamuigh a chur cothrom le dáta.  
 
Lig an cur i bhfeidhm bunachair sonraí mapála náisiúnta den chéad ghlúin eile Prime2 in 2014 
dúinn an chaoi a mbainistímid sonraí a fheabhsú agus a fhorbairt.  Éascaíonn Prime2 an feabhsú 
agus saibhriú sonraí sa bhunachar sonraí, rud a chuireann níos mó le hintleacht sonraí a thugtar dá 
gcustaiméirí ag cabhrú leo le déanamh cinntí feasach. 
 
Cuireadh tús le clár ollmhór Feabhsaithe agus Saibhrithe Sonraí in 2015 agus leanfaidh sé ar 
aghaidh trí 2016 agus ag an am céanna lean clár ar aghaidh a bhí mar aidhm aige an Marc Uisce is 
Airde agus is Ísle dleathach ar tháirgí OSi a athbhunú. 
 
Bhí 2015 ina bliain rathúil i ngach réimse a bhaineann lenár gciorcal athbhreithnithe.   Tá mapáil 
Uirbeach (1:1,000) agus Fo-Uirbeach (1:2,500 scála léarscáile) na hÉireann á cothú laistigh de 
chiorcal athbhreithnithe de bhliain amháin; tá an mhapáil Phear-Uirbeach (1;2,500 scála léarscáile) 
á cothú laistigh de chiorcal athbhreithnithe trí bliana agus an mhapáil Tuaithe  (1;5,000 scála 
léarscáile) laistigh de chiorcal athbhreithnithe 5 bliana.  Tá an chothabháil gach foirgnimh a bhfuil 
seoladh aige á déanamh ar bhonn bliantúil. 
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Geo-Eolaire  
 
Is bunachar sonraí deifnídeach foirgneamh i bPoblacht na hÉireann é an Geo-Eolaire.  Cuireadh ar 
bun ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus ag An Post le chéile, aithníonn Geo-Eolaire gach 
seoladh agus láthair ar leith de gach réadmhaoin chónaithe agus thráchtála sa Stát.  
 
Tá OSi freagrach as an ngné gheografach de gach seoladh agus gur baineadh gach Comhaontú 
Seirbhíse amach agus go raibh siad feabhsaithe le linn 2015.  
 
Mapála Turasóireachta agus Fóillíochta  
 
Baintear cuid thábhachtach agus leanúnach de ghnó OSi ó tháirgí digiteacha agus clóite bunaithe 
ar bhunachair thopagrafacha PRIME agus náisiúnta 1;10,000 ar mhór-scála.  Liostaítear na táirgí 
mar seo a leanas: the Ireland Series, the Discovery Series, the City Seires agus the Town Series.  Tá 
riachtanais custaiméirí san earnáil seo suntasach go leor agus cuimsíonn siad an ghlúin ina bhfuil 
meascán táirgí digiteacha agus clóite ag scálaí éagsúla agus léirithe cartagrafaíochta.  
 
Rud nach bhfuil ar eolas ag cách ná na táirgí éagsúla a thairgtear chun freastal ar riachtanais 
seirbhíse ar leith custaiméirí amhail Euro Global agus Euro Global Regional Maps chun sampla a 
léiriú.   Braitheann an foilseachán bliantúil a bhfuil clú agus cáil air ó Acadamh Ríoga na hÉireann 
''Historic Town Atlas'' ar mhapáil OSi.   Braitheann na scrúdaithe tíreolaíochta sa Teastas 
Sóisearacha agus san Ardteistiméireacht ar shonraí OSi do na léarscáileanna atá de dhíth gach 
bliain agus braitheann The Killarney and Donegal International Rallies ar mhapáil OSi, ina n-
úsáidtear cruinneas na léarscáileanna seo ag tiománaithe/ treoraithe agus ag cuairteoirí ag na 
heachtraí seo.  
 
Is tionscadal chun giniúint na dtáirgí seo a uathoibriú é an Stóráil Sonraí Uile-Taifigh (MRDS).  
Thosaigh an tionscadal seo in 2015 agus tá sé le bheith curtha i bhfeidhm in 2016.  Rinneadh táirgí 
samplacha a fhorbairt agus glacadh leo go forleathan.   Rinneadh cumas suntasach a fhorbairt i 
measc na gcomhaltaí foirne MRDS. 
 
In 2015, leanamar ar aghaidh ag obair le Fáilte Ireland ar chineálacha mapála éagsúla a chuimsigh 
an cruthú dá dtáirgeadh ''Looped walks maps and City & Town Maps'' mar tháirgeadh mapála ar 
tháibléid.     

      
 

Giota Killarney Reeks. 
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Oibríochtaí Cianbhraiteachta 
 

• Gabhadh agus próiseáladh 12,800 plean mapála don Tionscadal Náisiúnta Ortafóta. 

• Gabhadh agus próiseáladh 5,900 plean de shonraí ar thaifeach íseal do ghiniúint mhúnla aird 
don Tionscadal Náisiúnta Ortafóta. 

• Táirgeadh 3,900 tíl ortafóta ó ard íseal don Tionscadal Náisiúnta Ortafóta.  Chuimsigh sé seo 
den chuid is mó an Tionscadal maidir le Portaigh Ardaithe don Roinn um Chomhshaol.    

• táirgeadh 7,500 plean mapála de híomhánna triantántaithe a tógadh ag ard íseal agus cuireadh 
iad ar fáil d'uasdátú agus do tháirgeadh ortafóta.    

• gineadh 7,900 plean múnla aird ó íomhánna digiteacha agus néalta pointí LiDAR agus tugadh 
iad don íomhánna Digiteacha don Tionscadal Náisúnta Ortafóta. 

 
 

 
Léiriú Scanta Lidar  

Geodasaíocht 
 
• Bainistíodh an chuid ón gCóras Satailíte Loingseoireachta Domhanda (GNSS) den chonradh 

cothabhála bogearraí/ crua-earraí Geochóras Leica.  

• Bainistíodh an líonra OSi GNSS i bpáirtíocht leis an gconraitheoir cothabhála agus an Roinn IT 
OSi chun sláine sonraí agus aga neamhfhónaimh is ísle a chinntiú.  

• soláthraíodh gach rialú allamuigh a bhí iarrtha in am do gach custaiméir inmheánach.  

• leanadh ar aghaidh leis an bhfeachtas chun an Líonra GNSS Gníomhach a athrú.  

• leanadh ar aghaidh ag obair le Seirbhísí Talaimh agus Maoine i dTuaisceart na hÉireann agus 
Suirbhéireacht Ordanáis sa Bhreatain chun Múnla Geoide OSGM15 a ghiniúint d'Éirinn, an 
Bhreatain, an Albain agus an Bhreatain Bheag.   
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In 2014, cuireadh tús le Tionscadal Bunlíne na hÉireann a dhéanann an bunús do bhunú 
teorainneacha críche idirnáisiúnta na hÉireann. Cabhraigh an tAerchór agus an Cabhlach le OSi 
chun rochtain a fháil ar na pointí ar muir.  Cuireadh an tionscadal i gcrích in 2015. 

 
 
 
 

Aeróg GNSS 
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Córais Gheospásúla agus Infreastruchtúr Sonraí Spásúla 
 

Tá Córas Gheospásúla agus Infreastruchtúr Sonraí Spásúla freagrach as bainistiú sonraí spásúla, próisis 
agus córais ar mhaithe le OSi agus a chustaiméirí, shaoránaigh agus an Stát.  

Seo roinnt de na hÉachtaí Lárnacha in 2015: 
 
• Ionadaíocht ar son OSi ag leibhéal idirnáisiúnta agus náisiúnta ar pholasaithe, treoracha 

agus tionscnaimh gheospásúla. 

• Ag cur le forbairt córais gheospásúla OSi agus ardáin chun seirbhísí feabhsaithe a 
sheachadadh do shaoránaigh, ghnólachtaí agus don Stát, rud a chuimsigh lainseáil GeoHive 
i mí na Samhna. 

• Tá gaisce bainte amach do 'Úsáid is Nuálaí Infreastruchtúir Teicneolaíochta i réiteach GI' ag 
an searmanas bronnta bliantúil Space and Place Awards.  Bíonn an searmanas bronnta seo 
ar siúl go bliantúil chun aitheantas neamhspleách a thabhairt d'obair ar leith agus dea-
chleachtas i réimse faisnéise tíreolaíochta agus seirbhísí teicneolaíochta bunaithe ar 
shuíomhanna.  

 
Mapáil den Chéad Ghlúin eile (Prime2) 
 
Cuireadh leis an tionscadal OSi Prime2 chun caighdeán sa tionscal agus bunachair sonraí  lárnacha 
gan uaim agus neamhspleách ó scála a chruthú in 2015.   Tá cáil ar bhunachair sonraí Prime2 mar 
ghné luachmhar sa bhreis d'idirbheartaíochtaí conartha lárnacha, do shreafaí ioncaim lárnacha a 
chothú agus an cumas a thabhairt don eagraíocht táirgí agus seirbhísí nua a chruthú.  
 
Forbairt maidir le Tairseach ar líne 
 
Cuireadh deireadh leis an obair ar an bhforbairt GeoHive.ie, a fheidhmeoidh mar bhunús 
d'infreastruchtúr sonraí spásúla náisiúnta.   San infreastruchtúr, tá catalóg amháin de 
shraitheanna sonraí foilsithe agus chabhraíonn sé le sonraí a roinnt agus comhoibriú.  

http://www.irlogi.ie/gis-awards/
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IPAD 
 
 
Ailtireacht Stórála agus Éifeachtachtaí Chrua-Earraí 
 
Choimisiúnaigh OSi 120TB de stóráil nua agus rinneadh dul chun cinn níos mó chun an bealach a 
réiteach do thimpeallacht fhíorúil OSi.   Chomh maith leis sin, cuireadh dhá chóras bunachair 
sonraí Eicseashonraí Oracle chun feidhme chun an fheidhmíocht is fearr a bhí ar fáil agus an 
teicneolaíocht is mó forbartha do stóráil agus do sholáthar sonraí spásúla a sholáthar. 
 
Éifeachtachtaí Líonra Cumarsáide 
 
Chuir OSi roinnt uasdátaithe líonra suntasacha le linn 2015.   Mar chuid de seo, cuireadh tionscadal 
ar bun chun uasghrádú a dhéanamh ar luas nascachta ar fhreastalaithe agus ar fheidhmchláir ar 
an líonra OSi.   Lean an obair ar aghaidh in HQ agus na hOifigí Réigiúnacha ag leathnú na scóipe 
d'aoi-rochtain gan sreang in HQ agus aoi-rochtain gan sreang sna hOifigí Réigiúnacha a chumrú.  
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Forbairtí ar Shuíomh OSi.  
 
Athdhearadh agus uasghrádaíodh an SuíomhOSi le feidhmiúlacht GPS sa bhreis.  

 
 
 
 

Suíomh Nua OSi 
 
 
Seirbhísí ar Líne 
 
Chuir OSi deireadh le forbairtí seirbhíse eile amhail forbairtí sa bhreis ar Néal Amazon d'ard-
infhaighteacht.   Athdhearadh an dearadh ar na bonn-léarscáileanna MapGenie agus ar fhoinsí 
sonraí chun úsáid a baint as sonraí Prime2 agus chruthaíomar Seirbhísí & Tairseach Sonraí Oscailte 
OSi chomh maith.  
 
Tionscadail R&D 
 
In 2015, cuireadh tús le agus cuireadh le tionscadail thaighde agus fhorbartha shuntasacha do 
theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn le Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Institiúid 
Hasso Platter.  
 
Cruthaíodh múnla nua Prime2 do sholáthar sonraí (mar chuid den tionscadal MRDS).  Cruthaíodh 
timpeallacht bunachair sonraí a bhfuil rochtain den scoth uirthi chun sonraí agus bunachair sonraí 
eile a óstáil.   Ina theannta sin, rinneadh an próiseas bunachair sonraí a fhorbairt chun sonraí 
''athraigh amháin'' a aistriú gach oíche, rud a sheasann mar dul chun cinn teicneolaíoch suntasach 
maidir leis an bpróiseas aistrithe táirgeadh-go-soláthar a bhí ann cheana.  
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Acmhainní Daonna 
 

Tá daoine i gcroílár an ratha OSi go dtí seo agus in 2014 thug an Roinn Acmhainní Daonna réimse 
mór idirghabhálacha chun cabhrú leis an mbainistíocht, leis an bhfoireann agus leis na 
ceardchumainn le cinntiú gur áit den chéad scoth inár féidir obair é OSi.  
 
I ndiaidh moratóir fhada agus creat rialaithe fostaíochta a cuireadh i bhfeidhm i rith mheathlú 
an gheilleagair, fuair OSi ceadú tarmlighte ón Roinn um Chumarsáid, Fuinneamh agus 
Achmhainní Nádúrtha.  Clúdaíonn an ceadú seo an tréimhse idir 1 Eanáir 2015 go dtí 31 Nollaig 
2017 agus déantar é a athbhreithniú go bliantúil   Ligtear don cheadú earcaíocht agus ardú 
céime foirne go dtí uasmhéid 230 FTE.   Chun tacaíocht a thabhairt don fhoireann i ndiaidh an 
mhoratóra lena gcuid mianta, d'eagraigh hAcmhainní Daonna Lá Forbartha Slí Beatha agus Cur 
i Láthair Scileanna mar oiliúint don fhoireann ag a raibh 44 bhall foirne agus 24 bhall foirne faoi 
seach, i rith Lúnasa / Meán Fómhair.   Cuireadh cúrsa Allagóra Athnuachana ar fáil do 17 
bainisteoirí chomh maith.  
 
Lean na hacmhainní daonna ar aghaidh le rannpháirtíocht ghníomhach i ngrúpaí oibre don 
Cumasc chuig Tailte Éireann .i. an cumasc leis an Údarás um Chlárúchán Maoine agus an Oifig 
Luachála.  Lena n-áirítear, an Oifig Tionscadail Cumaisc, an Grúpa Oibre maidir le Polasaí HR 
Straitéiseach & Athrú Bainistíochta agus an Grúpa Oibre maidir le Seirbhísí Roinnte Lárnacha.   
Cuireadh Crunnithe Faisnéise maidir leis an obair i measc na n-eagraíochtaí a bhí ag cumasc ar 
fáil d'fhoireann sa Cheanncheathrú in 2015.   Ailíníodh laethanta saoire i ndiaidh na bliana lena 
raibh ag an Údarás um Chlárúchán Maoine agus an Oifig Luachála.   Mar a ceapadh, de bharr an 
chumaisc, tháinig Suirbhéireacht Ordanáis Éireann isteach faoi scóip an Tionscadail Ionaid 
Seirbhísí Roinnte de chuid na nAcmhainní Daonna, ar a dtugtar Peoplepoint le OSi ag aistriú 
chuig an ionad seirbhísí roinnte nua i nDeireadh Fómhair 2015.        

    
 

Peoplepoint - Ionad Seirbhísí Roinnte 

 
Is cupóir straitéiseach é bainistíocht neamhláithreachta de chuid OSi agus déantar 
bainistíochta air seo ag an bhfoireann HR.   Cailltear méadrach ama suntasach bainteach de 
bharr laethanta tinnis.   B'ionann an ráta neamhláithreachta do bhliain 2015 agus 2.83%, 
céatadán atá níos ísle ná an meán de chuid na Seirbhísí Sibhialta agus Poiblí.   Fuair OSi 
aitheantas chomh maith ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir lenár ngéilleadh 
de 95.7% leis an bpróiseas don Chóras Bainistíochta um Fheidhmíocht Seirbhísí Poiblí (PMDS)  

http://peoplepoint.gov.ie/
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Seirbhísí Airgeadais agus Corparáideacha 
 

Athbhreithniú Airgeadais 

Ba iad na hÉachtaí Lárnacha: 

• Feidhmíocht airgeadais mhaith i mbliain thar a bheith dúshlánach 

• B'ionann ioncam trádála don bhliain dár chríoch 31 Nollaig 2015 agus €18.3m, rud a léirigh 
méadú de 6% i gcomparáid leis an mbliain 2014.  

• B'ionann an barrachas don bhliain a bhaineann leis na hOibríochtaí agus €1.1m.  

• Costais Díolachán agus Táirgeadh méadaithe ag 3% i gcomparáid leis an mbliain 2014.  

• Laghdaíodh Caiteachas Riaracháin agus Dáilte ag 6% i gcomparáid leis an mbliain 2014.  

• Méadaíodh díolacháin don earnáil tógála in 2015 ag 12% sa bhreis go dtí €2m, le 
díolacháin táirgí a bhaineann le pleanáil a bhí á ndáileadh ag ár líonra Gníomhaireachta, 
ár Siopa sa Cheanncheathrú agus an Siopa Poiblí ar Líne.  

• Tá an Siopa Poiblí ar Líne fós an-dearfach agus in 2015 b'ionann é agus 55% de na 
díolacháin san iomlán laistigh den réimse táirgí idirbhirt a bhaineann le pleanáil.  

• Rinneadh conarthaí lárnacha nua a athnuachan nó a ath-idirbheartú.  

• Is ionann ioncam ceadúnais cóipchirt laistigh den earnáil phríobháideach agus nó mó ná 
1,000 custaiméir.   In 2015, d'fhás an t-ioncam seo ag 6% san earnáil seo i gcomparáid leis 
an mbliain a chuaigh roimpi, ós rud é gur aithin an pobal agus daoine gairmiúla an luach a 
bhaineann le cóipeáil údaraithe léarscáileanna laistigh den timpeallacht ghnó.   

• Leanann OSi ar aghaidh ag cothú gach suim agus seirbhís mapála phoiblí ar 
ardchaighdeán mar a leagtar amach san Acht Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, 2001 arna 
mhíniú ar leibhéal níos cuimsithí sa Chomhaontú Seirbhíse leis an Aire um Cheartas agus 
um Chomhionannas.  

• B'ionann brabúis do mhéid scaireanna úis mhionlaigh in An Post agus €218k in 2015. 
 
Costais Fheidhmíochta 

• B'ionann costas Costas Táirgthe agus Díolachán agus €14.6, rud a léirigh méadú 3% i 
gcomparáid leis an mbliain a chuaigh thart, a léirigh infheistiú i bhforbairt infreastruchtúr 
agus i seachadadh sonraí spásúla OSi de na bunachair sonraí Prime2. 

• B'ionann Dáileadh agus Caiteachas Riaracháin agus €6.6, a léirigh laghdú 6% i gcomparáid 
leis an mbliain a chuaigh thart.  
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Seo roinnt athruithe suntasacha: 

• Íocaíochtaí pinsin a ardaíodh go €0.4m, rud a léirigh líon mhéadaithe daoine ar pinsean 
sna blianta deireanacha a chuaigh thart agus daoine eile ag dul ar pinsean le deireanas 
in 2015.  

• Tuarastail & Pá laghdaithe ag €10.8m de bharr riachtanais fhoirne.  

• Ardaíodh éilimh thaistil agus mhaireachtála ag 28% de bharr méadú i ngníomhaíochtaí 
láthair, rud a ardaíodh tar éis an oiliúint foirne a chur i gcrích sa timpeallacht Prime2 
agus iad ag filleadh ar ais ag obair ar an oibríochtaí láthair ina dhiaidh sin.  

 
Comhaontú Seirbhíse / Deontas Oireachtais 

 
• B'ionann an Comhaontú Seirbhíse bliantúil / Deontas Cabhrach ón Roinn um 

Chumarsáid, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha agus €3.8m in 2015.   Tagann sé seo i 
ndiaidh na sraithe leanúnaí laghdaithe thar na blianta a chuaigh thart.  

• Chomh maith leis seo, tugadh €3.2m in 2015 chun aoisliúntas a chuimsiú.  
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 

 
B'ionann an barrachas san iomlán ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachtais don bhliain 
2015 agus €1.1m.   Chuir an méadú ioncaim leis an méadú i gcomparáid le leibhéil in 2014.  

Tá ról lárnach ag an Roinn Airgeadais agus Seirbhísí Corparáideacha i seachadadh na 
bhfeidhmeanna seo a leanas: 

 
• Bainistíocht, ag clúdach agus ag tuairisciú gach gníomhaíocht airgeadais de chuid OSi. 

• Ag cinntiú go comhlíontar dualgais na heagraíochta de réir an Chóid Dea-Chleachtais 
don Rialachas Comhlachtaí Stáit agus reachtaíocht rialachais ábhartha.   

• An tacaíocht rúnaíochta agus riaracháin don Bhord a sholáthar.  

• An próiseas do Bhainistíocht Rioscaí a chomhordú.  

• Gach nós imeachta agus cleachtadh a bhaineann le Sláinte agus Sábháilteachta a 
bhainistiú.  

• Seirbhísí lóistín a bhainistiú 
           
 Rialachas Corparáideach 

 
Tá eagraíocht amhail an OSi ag iniúchadh a nósanna imeachta a bhaineann le rialachas chun 
comhlíonadh a chinntiú ag teastáil ag an gCód Cleachtais Athbhreithnithe.   Táimid sásta a 
dheimhniú go leanann OSi ar aghaidh le comhlíonadh a chinntiú leis an gCód Cleachtais 
Athbhreithnithe do Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2009.   
 
Chomh maith leis seo, cinntíonn OSi go gcuirtear na forálacha sna hAchtanna um Eitice in Oifigí 
Poiblí 1998 & 2002 agus Caighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, de réir mar a bhaineann siad le Comhaltaí 
Boird, oifigigh shinsearacha agus aon phost ar leith san eagraíocht i bhfeidhm go huile agus go 
hiomlán agus go gcomhlíontar iad go huile agus go hiomlán. 
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Bord OSi agus a fhochoistí.  
 
Bord OSi 
 
Tá 10 comhaltaí ar an mBord a ceapadh ag an Aire um Airgeadas de réir na bhforálacha san Acht 
um Shuirbhéireacht Ordanáis, 2001.  Le linn 2015, bhuail an bord le chéile ar sheacht dtráth lena n-
áirítear cruinniú chun an straitéis chorparáideach de chuid na heagraíocht a phlé agus a 
athbhreithniú.  
 
Coiste Iniúchta  
 
Tá an tUasal Padraic Jordan (Cathaoirleach), Marion Coy, an tUasal Robin Simpson ar an gCoiste 
Iniúchta den Bhord nua.  Bhuail an coiste le chéile ar chúig tráth le linn 2015.  
 
Cuireadh na miontuairiscí do gach cruinniú den Choiste Iniúchta ar fáil do gach comhalta ar an 
mBord agus don POF.   Chomh maith leis sin, tugann an Cathaoirleach den Choiste Iniúchta 
ceisteanna uasdátaithe ag gach Cruinniú Boird don Bhord.   Tá rochtain ag an gCoiste Iniúchta ar 
shaineolas seachtrach atá riachtanach chun an cur i bhfeidhm éifeachtach dá dhualgais a éascú.   
Tar éis anailís ón bhfeidhm Iniúchta ag Farrel Grant Sparks, ceapadh Ceann Iniúchta Sheachtraigh 
chun an obair inmheánach a bhainistiú in OSi i mí Feabhra 2011.   
 
Coiste um Chaiteachas Caipitiúil  
 
Arna bunú chun aon tionscadail chaipitiúla a iniúchadh gur dócha go mbeidh an caiteachas níos 
mó ná €250,000, bualadh an coiste le chéile faoi dhó in 2015.  

Bainistíocht Rioscaí  

Próiseas Bainistíochta Rioscaí  
 
Leanann OSi ar aghaidh ag forbairt a phróisis maidir le Bainistíocht Rioscaí, lena n-áirítear clár 
Rioscaí de chuid na heagraíochta.   Taifeadann agus léiríonn an Clár an réimse nósanna imeachta 
atá riachtanach, dóibh siúd atá ar siúl anois nó a tharla uair amháin, chun an réimse éagsúil rioscaí 
a fuarthas a laghdú.   Tá sé de chúram ar Bhainisteoirí Sinsearacha monatóireacht agus 
bainistíocht a dhéanamh ar a gcuid rioscaí agus tá sé de dhíth tuairiscí maidir le dul chun cinn a 
sholáthar go rialta le nós imeachta maidir le laghdú pleanáilte agus aon riosca eile a d'fheadfadh 
titim amach a thuairisciú de réir mar a tharlaíonn siad.    Leanann OSi ar aghaidh ag forbairt a 
phróisis maidir le Bainistíocht Rioscaí, lena n-áirítear an clár Rioscaí de chuid na heagraíochta. 
 
Faigheann an Coiste Iniúchta den Bhord agus an Ceann Iniúchta Inmheánaigh, a fhreagraíonn don 
Choiste Iniúchta an Clár Rioscaí go rialta agus déantar monatóireacht air.    Tugtar comhairle don 
Bhord maidir le rioscaí lárnacha atá amach romhainn ag deireadh gach ráithe agus níos mó nuair a 
eascraíonn riosca tromchúiseach ar leith nó nuair atá ceann gearr uainn.  
 
Tá an táille le bheith íoctha don chomhaltaí Boird don bhliain 2015 i gcomhréir leis an ráta a 
ceadaíodh ag an Aire um Airgeadas.   Laghdaíodh an táille i gcomhréir leis na nósanna imeachta 
Airgeadais Éigeandála san Acht maidir le Leas an Phobail (Uimh. 2) a cuireadh chun feidhme ón 1 
Eanáir 2010.   Seo é an ráta athbhreithnithe: 
 
• Cathaoirleach  €11,970 
• Comhaltaí Boird €7,695 an duine 
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Tá na comhaltaí boird seo a leanas fostaithe san earnáil phoiblí agus mar sin níl siad i dteideal na 
táillí boird a fháil: 
 
an Dr. Denis Kelliher, an tUasal Justin Gleeson, Sandra Ryan agus an Dr. Enda Howley. 
 
Tá na comhaltaí seo a leanas i dteideal na táillí boird a fháil: 

an tUasal Ronan O’Reilly,  Marion Coy, an tUasal Oliver Hickey, an tUasal Robin Simpson, an 
tUasal Padraic Jordan, agus an tUasal Noel Ward.  Chinn an tUasal Noel Ward gan bacadh leis na 
táillí go léir a bhí ag dul dó in 2015. 
 
Chomh maith leis sin, fuair na Comhaltaí Boird €6,872 san iomlán mar chaiteachais maidir le 
freastal ar Chruinnithe Boird.   Seo briseadh síos an chaiteachais: 
 

 Míleáiste  Maireachtáil  Iomlán  
    
Marion Coy €2,061 €159 €2,220 
Denis Kelliher €1,100 €83 €1,183 
Sandra Ryan €3,332 €137 €3,469 

 
Freastal ar Chruinnithe Boird  
 

Comhaltaí Boird  Líon Cruinnithe Boird a 
Freastalaíodh orthu 

Ronan O’Reilly, 
Cathaoirleach 

6 

Robin Simpson 7 
Enda Howley 5 
Denis Kelliher 4 
Padraic Jordan 7 
Justin Gleeson 4 
Sandra Ryan 3 
Marion Coy 4 
Oliver Hickey 4 
Noel Ward 5 

 
 
Íocaíocht an Phríomhfheidhmeannaigh 
 
Tá sonraí maidir leis an íocaíocht Príomhfheidhmeannaigh, an tUasal Colin Bray, sna Ráitis 
Airgeadais 2015. 
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Sláinte Chorparáideach agus Sábháilteacht 
 
Aithníonn OSi a fhreagracht maidir le sábháilteacht, sláinte agus leas ag an áit oibre dá chuid 
foirne go léir agus comhaltaí an phobail a d'fhéadfadh sé tarlú go mbeadh tionchar ag a 
oibríochtaí orthu.  Bhuail an Coiste um Shábháilteacht agus um Shláinte, a chuimsíonn idir 
ionadaíocht ón bhfoireann agus ón mbainistíocht le chéile ag tráthanna éagsúla agus rinneadh 
athbhreithniú ar dhoiciméid, nósanna imeachta agus cleachtais a bhfuil sé mar aidhm acu an 
fheasacht maidir le sábháilteacht laistigh den eagraíocht a chur chun cinn.  
 
Leis na struchtúir mhíosúla maidir le Sláinte agus Sábháilteacht a cuireadh chun fheidhme do 
Cheannairí Foirne, pléitear Sláinte agus Sábháilteacht ag cruinnithe foirne ar bhoinn rialta, rud a 
chinntíonn go bhfanann feasacht agus comhlíonadh maidir le Sláinte agus Sábháilteacht ag 
leibhéal na foirne.   Cuireadh dífhibrileoirí i ngach oifig OSi agus lean monatóireacht agus oiliúint 
lena leithéid ar aghaidh in 2015.  
 
• cuireadh cúrsa athnuachana lae aonair ar bun do gharchabhróirí go léir  
• cuireadh cúrsa oiliúna ar siúl d'fhreagróirí AED agus athbhailíochtú d'fhreagróirí a bhí ann 

cheana.   
• cuireadh oiliúint maidir le hIniúchadh Eirgeanamaíoch do gach Ceannaire Foirne ar siúl.  

Cuireadh Iniúchta Sábháilteachta ar siúl do gach Comhairleoir Sábháilteachta agus rinneadh 
iniúchta Sábháilteachta ar bhonn míosúil.  

• Cuireadh amach foirmeacha maidir le Plean Sábháilteachta Gníomhach (SPA)  d'oibreoirí 
allamuigh.  

• Tugadh Scagthástáil Sláinte do gach ball foirne  
 
Bainistíocht Áiseanna agus Lóistín 
 
Cothabháil Lóistín  
 
Tá bainistíocht lóistín HQ OSi lonnaithe ag Páirc an Fhionnuisce agus tá dúshláin ag na 6 Oifig 
Réigiúnacha (Corcaigh, Inis, Cinn Chainnigh, Longfort, Sligeach agus Tuaim). 
 
Ag an gceanncheathrú tá an-chuid foirgnimh den chéad scoth, roinnt dóibh ag dátú ó 1700 agus 
lonnaithe ar níos mó ná 17 n-acra. Seasann sé seo mar dhúshlán suntasach nuair is gá machnamh 
ar leith a thabhairt do chothabháil rialta chun impleachtaí a d'fhéadfadh tarlú a sheachaint do na 
struchtúir chosanta agus liostaithe.  
 
In 2015, rinneadh píosa beag athchóirithe ar roinnt foirgneamh nach raibh cosanta, rud a chuir 
lena oiriúnacht don fhoireann, agus a mhéadaigh an spás do níos mó oifigí.   Chomh maith leis 
seo, leis an gcuidiú ó Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW), cuireadh cláir chúraim agus chothabhála 
ar bun chun struchtúir fhoirgnimh in áit an Cheanncheathraithe a dhaingniú.  
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Bealach isteach HQ OSi 

 
 

Tar éis líon na foirne sna hionaid oibre go léir a laghdú, leanann OSi ar aghaidh ag obair le OPW 
chun áiteanna ar féidir athbhreithniú a dhéanamh ar  leithdháileadh spáis a aithint ar mhaithe le 
sábháil airgid.  
 
Aithníonn OSi go bhfuil cuidiú agus treoir ghairmiúil riachtanach ionas go mbeadh na tionscadail 
leasúcháin seo rathúil. Tá sé riachtanach go léirítear aitheantas agus tuiscint san athbhreithniú 
bliantúil don leibhéal acmhainní agus saineolais gairmiúla a tugadh ag an OPW do OSi maidir leis 
an mbainistíocht ar a cheisteanna lóistín ar leith. 
 
OSi agus Freagracht Chorparáideach 
 
Leanann OSi ag cur a bheart agus a thionscnaimh chun feidhme, agus ceaptar go bhfuil tionchar 
dearfach acu ar 'Lorg Carbóin' de chuid na heagraíochta maidir le húsáid fuinneamh 
neamhéifeachtach a laghdú. Leanann OSi ar aghaidh le cláir amhail eWorking agus 'Cyle to work 
Scheme' chun taisteal gluaisteáin a laghdú ar bhonn indibhidiúil.   
 
 
Leanann OSi ar aghaidh le monatóireacht a dhéanamh ar úsáid fuinnimh agus chuireann sé 
feabhsaithe i bhfeidhm le cuidiú ó Údarás Fuinnimh Inmhartha na hÉireann (SEAI).  
 
In 2015 ídigh OSi 3,046 MWH fuinnimh a chuimsigh: 

• 1,425 leictreachais 
• 957 breosla iontaise 
• 664 breosla ó fheithiclí  

(Tá na figiúirí seo feabhsaithe ar 2014 ós rud é go gcuimsíonn siad oifigí réigiúnacha a taifeadadh 
cheana i bhfigiúirí i ndáil le foirgnimh roinnte de chuid an Rialtais) 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
 
Ráitis Airgeadais 
 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2015 
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COMHALTAÍ BOIRD AGUS FAISNÉIS EILE 
 
 
Comhaltaí Boird ag an 31 Nollaig 2015    Aturnae 
 
An tUasal Ronan O’Reilly (Cathaoirleach)   McCann Fitzgerald Solicitors 
An tUasal Robin Simpson     Riverside One 
An Dr Enda Howley      Cé Sir John Rogerson 
An Dr Denis Kelliher      Baile Átha Cliath 2 
An tUasal Padraic Jordan 
An tUasal Justin Gleeson     Beauchamps Solicitors 
Sandra Ryan Uasal      Riverside Two 
Marian Coy Uasal      Cé Sir John Rogerson 
An tUasal Oliver Hickey     Baile Átha Cliath 2 
An tUasal Noel Ward 
 
 
 
Iniúchóir       Baincéir 
 
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste    Banc na hÉireann 
3A Sráid an Mhéara Uachtarach     An tSráid Mhór 
Baile Átha Cliath 2      Baile Bhlainséir 
        Baile Átha Cliath 15 

 
Banc AIB 
Páirc Mhiondíola an Chinn Thiar 
Baile Bhlainséir 
Baile Átha Cliath 15 
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SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN 

RÁITEAS AN PHRÍOMHOIFIGIGH FEIDHMIÚCHÁIN 

DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015 
 

Ceanglaítear leis an Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001 ar an bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin ráitis airgeadais a ullmhú, le haghaidh gach bliana airgeadais, ina dtugtar léargas 
fírinneach cóir ar staid ghnóthaí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus ar a hioncam agus caiteachas don 
tréimhse sin. 
 
Agus na ráitis sin á n-ullmhú, ceanglaítear ar an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin 
 
• Beartais oiriúnacha chuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach ansin 
 
• Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama 
 
• Aon imeacht ábhartha ó na caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme a nochtadh agus a mhíniú, agus 
 
• Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthas leantach, ach amháin má tá sé míchuí talamh slán a 

dhéanamh de go leanfaidh sí ar aghaidh de bheith ag feidhmiú. 
 
Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin freagrach as taifid imleora chuntasaíochta a choinneáil ina nochtar 
a staid airgeadais le cruinneas réasúnta tráth ar bith agus lena gcuirtear ar a cumas a chinntiú go gcloíonn 
na ráitis airgeadais leis an Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001. Tá an Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin freagrach chomh maith as a sócmhainní a chosaint agus, dá bhrí sin, as bearta réasúnta a 
dhéanamh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. Coimeádtar leabhair chuntais 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann i gCeanncheathrú Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann i bPáirc an 
Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8. 
 
 
Thar ceann Bhord Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann: 
 
 
 
__________________ 
Colin Bray 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
Dáta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
___________________________________________________________________________________________ 

 4 

SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN 

RÁITEAS FAOI RIALÚ INMHEÁNACH AIRGEADAIS 

DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015 
 

Thar ceann Bhord Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, aithním an fhreagracht atá orainne as a chinntiú go 
ndéantar córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh airgeadais a chothabháil agus a fheidhmiú. 
Ní fhéadann an córas ach dearbhú réasúnta agus ní dearbhú iomlán a chur ar fáil go gcosnaítear sócmhainní 
cosanta, go n-údaraítear idirbhearta agus go dtaifeadtar iad go cuí agus go gcoisctear earráidí ábhartha agus 
mírialtachtaí nó go mbraithfí iad go tráthúil. 
Tá bearta déanta ag an mBord chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht chuí rialaithe i bhfeidhm ach na nithe seo 
a leanas a dhéanamh: 
• Freagrachtaí agus cumhachtaí an lucht bainistíochta a shainiú go soiléir; 
• Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú le haghaidh faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na 

heagraíochta agus a sócmhainní a chosaint; 
• Cultúr cuntasachta a fhorbairt ar fud gach leibhéil den eagraíocht. 
 
Bhunaigh an Bord nósanna imeachta le haghaidh rioscaí gnó a shainaithint agus a mheas agus a n-impleachtaí 
airgeadais a mheas ach na nithe seo a dhéanamh: 
• Cineál, méid agus impleacht airgeadais na rioscaí atá roimh an gcomhlacht a shainaithint, lena n-áirítear 

an méid agus na catagóirí a mheasann sé a bheith inghlactha; 
• Measúnú a dhéanamh ar an dóchúlacht go dtarlóidh na rioscaí sainaitheanta; 
• Obair go dlúth leis an Rialtas agus le Gníomhaireachtaí éagsúla chun a chinntiú gurb ann do thuiscint 

shoiléir ar spriocanna Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus do thacaíocht do na straitéisí chun na 
spriocanna siúd a bhaint amach. 

 
Tá an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe ar chreat um fhaisnéis bhainistíochta rialta, ar nósanna 
imeachta riaracháin, idirdheighilt dualgas san áireamh, agus ar chóras tarmligin agus cuntasachta.  Áirítear leis 
na nithe seo a leanas go háirithe: 
• Córas buiséadaithe cuimsitheach lena ngabhann buiséad bliantúil a ndéanann an Bord é a athbhreithniú 

agus a chomhaontú; 
• Athbhreithnithe rialta arna ndéanamh ag an mBord ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla airgeadais 

ina léirítear feidhmíocht airgeadais i gcomparáid le réamhaisnéisí; 
• Spriocanna a shocrú chun feidhmíocht airgeadais agus feidhmíocht eile a thomhas; agus 
• Disciplíní foirmiúla bainistíocht tionscadal. 
 
Oibríonn an fheidhm iniúchóireachta inmheánaí de réir an Chreatchóid Dea-Chleachtais atá leagtha amach sa 
Chód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit.  Déanann anailís ar an riosca a bhfuil Suirbhéireacht 
Ordanáis Éireann neamhchosanta air eolas d’oibriú na foirne iniúchóireachta inmheánaí agus cuirtear 
pleananna bliantúla iniúchóireachta inmheánaí le chéile ar bhonn na hanailíse sin.  Déanann an Coiste 
Iniúchóireachta an anailís ar riosca agus na pleananna iniúchóireachta inmheánaí a fhormhuiniú.  Obair an 
Iniúchóra Inmheánaigh, an Coiste Iniúchóireachta a dhéanann maoirsiú ar obair na foirne Iniúchóireachta 
Inmheánaí, na bainisteoirí feidhmiúcháin laistigh de Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann atá freagrach as forbairt 
agus cothabháil an chreata rialaithe airgeadais, agus tuairimí a nochtann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
ina litir bhainistíochta, déanann siad eolas d’fhaireachán agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an 
chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais. Deimhním go ndearna an Bord athbhreithniú ar éifeachtacht an 
chórais rialaithe inmheánaigh a bhí i bhfeidhm sa bhliain 2015. 
 
Sínithe thar ceann an Bhoird. 
 
Ronan O’Reilly, Cathaoirleach. 
Dáta 
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Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2015 faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis 
Éireann 2001. Cuimsíonn  na ráitis airgeadais an ráiteas faoi 
ioncam agus caiteachas, an ráiteas faoi ioncam 
cuimsitheach, an ráiteas faoi athruithe ar chúlchistí, an 
ráiteas faoin staid airgeadais, an ráiteas faoi shreafaí airgid 
agus na nótaí gaolmhara. Ullmhaíodh na ráitis airgeadais 
san fhoirm a fhorordaítear faoi alt 26 den Acht agus de réir 
an chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh leis in Éirinn. 
 
Freagrachtaí an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin 
Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin freagrach as na ráitis 
airgeadais a ullmhú, as a chinntiú go dtugtar léargas 
fírinneach cóir iontu ar staid ghnóthaí Shuirbhéireacht 
Ordanáis Éireann agus ar a hioncam agus caiteachas agus 
as rialtacht na n-idirbheart a  chinntiú. 
 
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Is é an fhreagracht atá orm na ráitis airgeadais a iniúchadh 
agus tuairisc a thabhairt orthu de réir an dlí is infheidhme. 
Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na cúinsí speisialta a 
bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistiú agus 
lena n-oibriú. 
Déantar m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta um 
Iniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe agus Éire) agus i 
gcomhréir leis na Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí ón mBord 
um Chleachtais Iniúchóireachta. 
 
Raon feidhme an iniúchta ar na ráitis airgeadais 
Is éard atá i gceist le hiniúchadh ná fianaise a fháil ar na 
méideanna agus ar an nochtadh sna ráitis airgeadais, a 
mhéid is gá chun dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil na 
ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha ar bith, cibé acu 
trí chalaois nó trí earráid. Áirítear leis sin measúnú a 
dhéanamh ar na nithe seo a leanas 
cibé is amhlaidh nó nach amhlaidh go bhfuil na beartais 
chuntasaíochta oiriúnach do chúinsí an Údaráis, gur 
cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad agus gur 
nochtadh go leordhóthanach iad 
réasúntacht na meastachán suntasach cuntasaíochta a 
rinneadh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus 
cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais. 
Féachaim freisin le linn an iniúchta le fianaise a fháil ar 
rialtacht na n-idirbheart airgeadais. 
Ina theannta sin, léim tuarascáil bhliantúil Shuirbhéireacht 
Ordanáis Éireann chun aon neamhréireachtaí ábhartha leis 
na ráitis airgeadais iniúchta a shainaithint agus chun 
sainaithint a dhéanamh ar aon fhaisnéis atá mícheart go 
hábhartha de réir dealraimh bunaithe ar an eolas a 
ghnóthaigh mé le linn an t-iniúchadh a dhéanamh nó ar aon 
fhaisnéis atá neamhréireach go hábhartha leis an bhfaisnéis 
sin. Má thagaim ar an eolas faoi aon mhíráitis ábhartha 
dhealraitheacha nó faoi aon neamhréireachtaí ábhartha 
dealraitheacha, breithnímid na himpleachtaí do mo 
thuarascáil. 
 
Tuairim ar na ráitis airgeadais 
Is é mo thuairim: 
go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis airgeadais ar 
shócmhainní, ar dhliteanais agus ar staid airgeadais 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann amhail an 31 Nollaig 2015 
agus ar a ioncam agus ar a chaiteachas don bhliain 2015; 
agus 

gur ullmhaíodh na ráitis airgeadais i gceart de réir an 
chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh leis. 
Is é mo thuairim gur leor taifid chuntasaíochta 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann chun mé a chumasú 
iniúchadh réidh cuí a dhéanamh ar na ráitis airgeadais. Tá 
na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid chuntasaíochta. 
 
Cistiú iarchurtha sochar scoir 
Gan mo thuairim a mhíniú, tarraingím aird ar nóta 12(c) de 
na ráitis airgeadais. Aithníonn an tÚdarás sócmhainn i leith 
cistiú iarchurtha sochar scoir – luach reatha an chistithe a 
measann sé go gcuirfidh an Stát é ar fáil sa todhchaí chun 
dliteanais sochar scoir a ghlanadh de réir mar atá siad dlite. 
Gné bhunúsach den chur chuige cuntasaíochta sin is ea 
toimhde gurb amhlaidh ar an gcéad dul síos go gcuirfear aon 
ioncam a ghineann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann i 
bhfeidhm maidir le speansais reatha agus gur le cistiú  Stáit 
a ghlanfar aon easnamh acmhainní atá ann cheana nó a 
bheidh ann sa todhchaí, lena n-áirítear dliteanais sochar 
scoir sa todhchaí. 
 
Ábhair ar a dtuairiscím trí eisceacht 
Tuairiscím trí eisceacht sa chás nach bhfuair mé an 
fhaisnéis agus na mínithe ar fad a theastaigh uaim do 
m’iniúchadh, nó sa chás 
gur tháinig mé ar aon chás ábhartha nár caitheadh airgead 
do na críocha a bhí beartaithe ann nó aon chás nach 
ndearnadh na hidirbhearta de réir na n-údarás a bhí á rialú 
ann, nó 
nach bhfuil an fhaisnéis atá tugtha i dtuarascáil bhliantúil 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann comhsheasmhach leis na 
ráitis airgeadais ghaolmhara nó leis an eolas a ghnóthaigh 
mé le linn an t-iniúchadh a dhéanamh, nó 
nach léiríonn an ráiteas faoi rialú inmheánach airgeadais gur 
chomhlíon Suirbhéireacht Ordanáis Éireann an Cód 
Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit, nó 
go bhfuil ábhair ábhartha eile ann a bhaineann leis an dóigh 
ar cuireadh gnó poiblí i gcrích. 
Níl aon rud le tuairisciú agam maidir leis na hábhair sin ar a 
dtuairiscítear trí eisceacht. 
 
Seamus McCarthy 
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 30 Meán Fómhair 
2016 
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RÁITEAS FAOI IONCAM AGUS CAITEACHAS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015 
 
   2015 2014 

Athluaite 

   € € 

 Nótaí    

Ioncam     

Díolachán 2  18,330,490 17,261,550 

Deontas Oireachtais faoi Vóta 29 - Fo-mhírcheann D8   7,000,000 7,315,000 

Glanchistiú iarchurtha sochar scoir 12(c)  8,528,404 8,274,590 

Ranníocaíochtaí Pinsin a seoladh chuig an Roinn   (390,037) (392,200) 

Ioncam oibriúcháin eile 3  40,978 37,640 

   33,509,835 32,496,580 

Caiteachas     

Costais táirgthe agus díolacháin 4  (14,606,487) (14,140,676) 

Costais dáileacháin agus riaracháin 

Costais sochar scoir 

5 

12(a) 

 (6,587,555) 

(11,409,963) 

(32,604,005) 

 

 

(7,310,628) 

(10,707,800) 

(32,159,104) 

 

Barrachas don bhliain roimh cháin   905,830 337,476 

Cáin 7                 -                - 

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí tar éis cánach   905,830 337,476 

Barrachas inchurtha i leith sócmhainn airgeadais 14  218,456 149,633 

Barrachas don bhliain    1,124,286 487,109 

     
     

 
Tá an ráiteas faoi shreafaí airgid agus na nótaí ar leathanaigh 12-25 mar chuid de na ráitis airgeadais seo 
 

 
Thar ceann an Bhoird 

 
 
 
______________      _________________ 
Ronan O’Reilly      Colin Bray 
Cathaoirleach      Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
Dáta       Dáta 
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RÁITEAS FAOI IONCAM CUIMSITHEACH  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015 
 
   2015 2014 

Athluaite 

  Nótaí € € 

Barrachas don bhliain    1,124,286 487,109 

 

Gnóthachain ó thaithí ar oibleagáidí sochar scoir 

Athruithe ar thoimhdí is bunús le luach reatha na n-

oibleagáidí sochar scoir 

(Caillteanas)/gnóthachan achtúireach iomlán don 

bhliain 

 

Coigeartú ar chistiú iarchurtha sochar scoir 

 

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain 

  

 

9,530,000 

 

(44,000,000) 

(34,470,000) 

 

 

      34,470,000 

 

        1,124,286 

 

1,275,000 

 

- 

1,275,000 

 

 

(1,275,000) 

 

487,109 

 

 
 
Tá an ráiteas faoi shreafaí airgid agus na nótaí ar leathanaigh 12-25 mar chuid de na ráitis airgeadais seo 

 
 
 
 

 
Thar ceann an Bhoird 

 
 
 
______________      _________________ 
Ronan O’Reilly      Colin Bray 
Cathaoirleach      Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
Dáta       Dáta 
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RÁITEAS FAOI ATHRUITHE AR CHÚLCHISTÍ 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015 
 
 

 
 

   

    
    
    
 Cúlchiste Cúlchiste  
 Bunaíochta Ioncaim Iomlán 
 € € € 
Iarmhéid ag an 1 Eanáir 2014 8,466,364 221,952 8,688,316 
    
Barrachas don bhliain - 487,109 487,109 
Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain - 487,109 487,109 
    
Iarmhéid ag an 31 Nollaig 2014 8,466,364 709,061 9,175,425 
    
    
    
Iarmhéid ag an 1 Eanáir 2015 8,466,364 709,061 9,175,425 
    
Barrachas don bhliain - 1,124,286 1,124,286 
Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain - 1,124,286 1,124,286 
    
Iarmhéid ag an 31 Nollaig 2015 8,466,364 1,833,347 10,299,711 
    
    

 
 

Tá an ráiteas faoi shreafaí airgid agus na nótaí ar leathanaigh 12-25 mar chuid de na ráitis airgeadais seo 
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RÁITEAS FAOIN STAID AIRGEADAIS  
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2015 

  2015 2014 

Athluaite 

  € € 

 Nótaí   

Sócmhainní neamhreatha    

Réadmhaoin, gléasra agus trealamh 8 5,350,432 5,270,221 

Sócmhainn airgeadais 14 61 61 

Suim atá dlite ó chomhlaigh 14 664,281 445,825 

  6,014,774 5,716,107 

Sócmhainní reatha    

Fardal 9 220,622 183,098 

Suimeanna infhaighte 10 3,027,346 2,222,236 

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim  7,080,392 7,363,823 

  10,328,360 9,769,157 

Dliteanais reatha (suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain 

amháin) 

   

Suimeanna iníoctha 11 (6,043,423) (6,309,839) 

    

Glansócmhainní reatha  4,284,937 3,459,318 

    

Sochair scoir    

Sócmhainn cistithe iarchurtha sochar scoir 12c 190,000,000 147,000,000 

Oibleagáidí sochar scoir  (190,000,000) (147,000,000) 

    

Iomlán na Sócmhainní  10,299,711 9,175,425 

    

Ionadaithe ag    

Cúlchiste bunaíochta  8,466,364 8,466,364 

Cúlchiste coinnithe ioncaim  1,833,347 709,061 

  10,299,711 9,175,425 

 
Tá an ráiteas faoi shreafaí airgid agus na nótaí ar leathanaigh 12-25 mar chuid de na ráitis airgeadais seo 
 
Thar ceann an Bhoird 

 
 
______________     _________________ 
Ronan O’Reilly     Colin Bray 
Cathaoirleach     Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
Dáta      Dáta 
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RÁITEAS FAOI SHREAFAÍ AIRGID  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015 
 

  2015 2014 

Athluaite 

  € € 

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin    
Barrachas don bhliain  1,124,286 487,109 
Dímheas  2,480,358 2,295,942 
Ús ar thaiscí  (14,205) (35,300) 
Brabús ar dhíol réadmhaoine, gléasra agus trealaimh  (16,459) (2,310) 
Barrachas inchurtha i leith sócmhainn airgeadais  (218,456) (149,633) 
(Méadú)/laghdú ar shuimeanna infhaighte  (805,110) 912,689 
Laghdú ar shuimeanna iníoctha  (266,416) (447,047) 
(Méadú)/laghdú ar fhardal  (37,524) 87,434 
Glan-insreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí 

oibriúcháin 
 2,246,474 3,148,884 

    
Sreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí infheistíochta    
Íocaíochtaí chun réadmhaoin, gléasra agus trealamh a 

cheannach 
 (2,560,569) (2,347,732) 

Fáltais ar dhiúscairt réadmhaoine, gléasra agus trealaimh  16,459 2,310 
    
Glan-eis-sreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí 

infheistíochta 
 (2,544,110) (2,345,422) 

    
Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin    
Ús a fuarthas  14,205 47,035 
    
Glan-insreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí 

maoiniúcháin 
 14,205 47,035 

    
(Glanlaghdú)/glanmhéadú ar airgead tirim agus ar 

choibhéisí airgid thirim 
 (283,431) 850,497 

    
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ag an 1 Eanáir  7,363,823 6,513,326 
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ag an 31 Nollaig  7,080,392 7,363,823 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
 
1.    BEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA 
 
Tá an bonn cuntasaíochta agus na beartais shuntasacha chuntasaíochta ar ghlac Suirbhéireacht Ordanáis 
Éireann iad leagtha amach thíos.  Cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad go léir ar fud na bliana 
agus don bhliain roimhe. 
 
a) Faisnéis Ghinearálta 
 
Bunaíodh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 
2001.Tá a ceannoifig lonnaithe i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8.  Tá príomhchuspóirí 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann leagtha amach in alt 4(2) den Acht sin.  Is Eintiteas Leasa Phoiblí 
("PBE") í Suirbhéireacht Ordanáis Éireann. 
 
b)  Ráiteas faoi chomhlíonadh 
 
Ullmhaíodh ráitis airgeadais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann ("OSI") don bhliain dar críoch an 31 
Nollaig 2015 i gcomhréir le FRS 102, an caighdeán tuairiscithe airgeadais is infheidhme sa Ríocht 
Aontaithe agus in Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais (FRC) agus arna fhógairt 
ag Cuntasóirí Cairte Éireann. Seo é an chéad tacar de ráitis airgeadais ó Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 
a ullmhaíodh i gcomhréir le FRS 102. Ba é an 1 Eanáir 2014 dáta an aistrithe chuig FRS 102. Athluadh 
ráitis airgeadais na bliana roimhe le haghaidh coigeartuithe ábhartha ar FRS 102 a ghlacadh sa bhliain 
reatha. Is féidir toradh an ghlactha sin a fheiceáil i Nóta 19. 
 
c) Bonn an ullmhúcháin 
 
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, ach amháin i gcás sócmhainní 
agus dliteanais áirithe a thomhaistear de réir luach cóir, mar atá mínithe sna beartais chuntasaíochta thíos.  
Tá na ráitis airgeadais san fhoirm ar cheadaigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais í faoin Acht 
um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001. Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm 
go comhsheasmhach nuair a bhíothas ag déileáil le míreanna a mheastar a bheith ábhartha maidir le ráitis 
airgeadais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann. 
 
d) Ioncam  
 
Deontais Oireachtais 
Aithnítear ioncam ar bhonn fabhruithe go ginearálta; eisceacht amháin uaidh sin atá i nDeontais 
Oireachtais, a aithnítear ar bhonn fáltas airgid. 
 
Custaiméirí Digiteacha 
Is féidir rochtain ar shonraí Suirbhéireacht Ordanáis a sholáthar do chustaiméirí digiteacha trí 
chomhaontuithe ceadúnaithe.  Tuilltear ioncam ó dhíol ceadúnas go cothrom thar shaolré an cheadúnais. 
 
Is féidir sonraí léarscáilíochta a sholáthar do chustaiméirí digiteacha faoi chonarthaí bliantúla nó ar feadh 
tréimhsí is faide ná bliain amháin freisin.  Aithnítear ioncam faoi na conarthaí sin mar ioncam thar 
thréimhse an chonartha.  Muirearaítear costais i dtaca leis na conarthaí sin chuig an ráiteas faoi ioncam 
agus caiteachas de réir mar a thabhaítear iad. Aithnítear díolachán agus ioncam eile tar éis an táirge a 
sheoladh nó tar éis an tseirbhís a chur ar fáil. 
 
Ioncam Eile 
Aithnítear ioncam eile ar bhonn fabhruithe. 
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e) Réadmhaoin, gléasra agus trealamh 
 
Luaitear réadmhaoin, gléasra agus trealamh de réir costais lúide dímheas carntha, agus é coigeartaithe le 
haghaidh aon soláthair do bhearnú. Cuirtear dímheas ar fáil ar an réadmhaoin, gléasra agus trealamh ar 
fad ag rátaí a mheastar chun an costas a dhíscríobh lúide luach iarmharach measta gach sócmhainne de 
réir méid cothrom thar a saol fónta measta, mar a leanas: 
 
Daingneáin agus feistis       25% sa bhliain 
Mótarfheithiclí        20% sa bhliain 
Trealamh agus bogearraí ríomhaireachta     12.5% go 25% sa bhliain 
 
Is ionann luach iarmharach agus an tsuim mheasta a gheofaí faoi láthair ó shócmhainn a dhiúscairt, tar éis 
costais mheasta na diúscartha a asbhaint, má tá an tsócmhainn ar aois agus i riocht a mbeifí ag súil leis ag 
deireadh a saolré fónta cheana féin. 
 
Más ann d'fhianaise oibiachtúil ar bhearnú luach sócmhainne, aithnítear caillteanas bearnaithe sa ráiteas 
faoi ioncam agus caiteachas sa bhliain. 
 
f) An Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta 
 
Baintear úsáid as an mBunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta chun sonraí léarscáilíochta digití a chruthú 
agus a chothabháil.  Baineann ríthábhacht leis an mbunachar sonraí maidir le gníomhaíochtaí agus 
giniúint ioncaim Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann. 
 
Cuimsíonn an Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta dhá phríomhghné; is iad sin, an córas bainistíochta 
bunachar sonraí agus na sonraí bunúsacha topagrafacha (an bunachar sonraí). 
 
Cuirtear an córas bainistíochta bunachar sonraí san áireamh mar Threalamh agus Bogearraí 
Ríomhaireachta faoi réadmhaoin, gléasra agus trealamh (féach nóta 8 leis na ráitis airgeadais). 
 
Cé gur féidir le Suirbhéireacht Ordanáis Éireann sonraí topagrafacha a rochtain agus a úsáid, is é Rialtas 
na hÉireann a choimeádann na cearta maoine intleachtúla chun na sonraí.  Dá réir sin, níor tugadh aon 
luach sna ráitis airgeadais seo do shonraí topagrafacha. 
 
Tabhaíonn Suirbhéireacht Ordanáis Éireann caiteachas ar bhonn leanúnach agus í ag cothabháil an 
bhunachair shonraí thopagrafaigh.    Muirearaítear caiteachas den sórt sin chuig an ráiteas faoi ioncam 
agus caiteachas de réir mar a thabhaítear é. 
 
g) Fardal 
 
Is é atá i gceist le fardal ná léarscáileanna clóite agus soláthairtí. Aithnítear é sna ráitis airgeadais ag 
Costas nó Glanluach Inréadaithe (NRV), cibé acu is ísle. Ríomhtar costas ar bhonn is túisce isteach is 
túisce amach (FIFO) agus áirítear gach costas ceannaigh leis. Is é an Glanluach Inréadaithe an praghas 
díola (iarbhír nó measta) lúide na costais riachtanacha chur i gcrích go léir. 
 
h) Suimeanna infhaighte 
 
Aithnítear suimeanna infhaighte de réir luach cóir, lúide soláthar in aghaidh fiacha amhrasacha. Foráil 
shonrach is ea an soláthar in aghaidh fiacha amhrasacha agus bunaítear í sa chás go bhfuil fianaise 
oibiachtúil ann nach mbeidh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann in ann na suimeanna go léir atá dlite di a 
bhailiú. Is sa Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas a aithnítear gach gluaiseacht sa soláthar d'fhiacha 
amhrasacha. 
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i) Airgeadraí eachtracha 
 
Aistrítear na hidirbhearta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha go euro de réir na rátaí malairte atá i 
bhfeidhm ar dháta na n-idirbheart.  Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta atá ainmnithe in 
airgeadraí eachtracha go euro de réir na rátaí malairte atá i bhfeidhm ar an dáta tuairiscithe agus cuirtear 
na gnóthachain agus na caillteanais a thagann chun cinn ar áireamh sa ráiteas faoi ioncam agus caiteachas 
don tréimhse. 
 
 
j) Infheistíocht in GeoDirectory 
 
Taifeadtar an infheistíocht in An Post GeoDirectory Limited sa chlár comhardaithe mar chostas iomlán 
den infheistíocht. Cuirtear sciar Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann den bhrabús ar áireamh sa ráiteas faoi 
ioncam agus caiteachas maidir le brabús iarfhála agus tagann an tsuim sin ó na ráitis airgeadais iniúchta is 
déanaí a ullmhaíodh a fhad le dáta an chláir chomhardaithe. Na suimeanna atá dlite ón sciar den bhrabús 
agus a bhaineann le GeoDirectory, taifeadtar iad i "Sócmhainní neamhreatha" sa ráiteas faoin staid 
airgeadais. 
 
k) Sochair fostaithe 
 
Sochair ghearrthéarmacha 
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar speansas sa bhliain agus cuirtear sochair atá 
fabhraithe ag deireadh na bliana ar áireamh san fhigiúr Suimeanna iníoctha sa Ráiteas faoin Staid 
Airgeadais. 
 
Sochair Scoir 
Bhunaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann a scéim pinsean sochar scoir féin roimhe sin. Cistíodh é gach 
bliain ar bhonn íoctar mar a thuilltear le hairgead a fuarthas ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 
Seoltar ar ais chuig an Roinn na ranníocaíochtaí a asbhaintear ó thuarastal foirne. 
 
Oibríonn Suirbhéireacht Ordanáis Éireann an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (‘Scéim Aonair’) 
freisin, ar scéim sochair shainithe í d’fhostaithe inphinsin sa tseirbhís phoiblí a ceapadh an 1 Eanáir 2013 
nó tar éis an dáta sin.  Íoctar ranníocaíochtaí na mball den Scéim Aonair leis an Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais. 
 
Léirítear i gcostais phinsin na sochair phinsin a thuilleann fostaithe.  Aithnítear suim atá comhfhreagrach 
don mhuirear pinsin mar ioncam a mhéid is féidir í a aisghabháil. Fritháirítear í in aghaidh deontais a 
fhaightear sa bhliain chun íocaíochtaí pinsin a dhéanamh. 
 
Léirítear sa Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach na gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a eascraíonn as 
dliteanais scéime. Aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa tsuim is féidir a aisghabháil ón Roinn Dlí agus 
Cirt agus Comhionannais. 
 
Léirítear sna ráitis airgeadais ag luach cóir na dliteanais a eascraíonn as oibleagáidí pinsin 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus aithnítear iontu na costais a bhaineann le sochair phinsin a chur ar 
fáil sna tréimhsí cuntasaíochta a dtuilleann fostaithe iad lena linn.  Tomhaistear dliteanais na scéime 
Sochar Scoir ar bhonn achtúireach trí úsáid a bhaint as modh na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa. 
 
l) Cúlchiste Bunaíochta 
 
Ar lá an Bhunaithe, mar a bhí an 4 Márta 2002, aistríodh sócmhainní agus dliteanais na Suirbhéireachta 
Ordanáis chuig Suirbhéireacht Ordanáis Éireann ar bhonn a luachanna ar an dáta sin agus cuireadh suim a 
bhí comhionann leis na glansócmhainní do shochar na gcúlchistí. 
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m) Breithiúnais agus mheastacháin chriticiúla chuntasaíochta 
 
I dtaca le hullmhú na ráiteas airgeadais, ní mór don lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus 
toimhdí a dhéanamh a théann i bhfeidhm ar shuimeanna na sócmhainní agus na ndliteanas a tuairiscíodh 
tráth dháta an chláir chomhardaithe agus na suimeanna a tuairiscíodh le haghaidh ioncaim agus speansas 
le linn na bliana. Fágann cineál an mheastacháin, áfach, go bhféadfadh torthaí iarbhír bheith difriúil leis 
na meastacháin sin. Is iad na breithiúnais seo a leanas na breithiúnais a raibh an éifeacht is suntasaí acu ar 
na suimeanna a aithnítear sna ráitis airgeadais: 
 
Sócmhainní Airgeadais Neamhthrádáilte 
Is trí theicnící luachála a úsáid a shocraítear luach na sócmhainní airgeadais nach dtrádáiltear i margaí 
gníomhacha.  Baineann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann úsáid as a breithiúnas agus í ag roghnú 
modhanna éagsúla agus déanann sí toimhdí atá bunaithe go príomha ar shonraí agus coinníollacha 
inbhraite atá ann ar gach dáta tuairiscithe. 
 
Bearnú réadmhaoine, gléasra agus trealaimh 
Sócmhainní atá faoi réir amúchadh, déantar iad a athbhreithniú le haghaidh bearnú nuair a léirítear in 
eachtraí nó in athruithe ar chúinsí go bhféadfadh nach mbeifí in ann an tsuim ghlanluacha a aisghabháil. 
Aithnítear caillteanas bearnaithe de réir na difríochta idir suim ghlanluacha na sócmhainne agus suim in-
aisghabhála na sócmhainne, fad is mó an tsuim ghlanluacha ná an tsuim in-aisghabhála. Is é an tsuim in-
aisghabhála an ceann is airde de luach cóir na sócmhainne lúide costas díola agus luach úsáide na 
sócmhainne. D’fhonn bearnú a mheasúnú, rangaítear sócmhainní ag na leibhéil is ísle dá bhfuil sreabhadh 
airgid atá inaitheanta ar leithligh (aonaid ghiniúna airgid) ann. Sócmhainní neamhairgeadais a ndearnadh 
bearnú orthu, athbhreithnítear iad le haghaidh aisiompú féideartha an bhearnaithe ar gach dáta 
tuairiscithe. 
 
Dímheas agus luachanna iarmharacha 
Rinne na Stiúrthóirí athbhreithniú ar shaolré na sócmhainní agus ar luachanna iarmharacha bainteacha 
gach aicme sócmhainne seasta agus, go háirithe, ar shaolré eacnamaíoch fhónta agus luachanna 
iarmharacha na ndaingneán agus na bhfeisteas agus tháinig siad ar an gconclúid gur cuí atá saolré na 
sócmhainní agus na luachanna iarmharacha. 
 
Soláthairtí 
Déanann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann soláthairtí le haghaidh oibleagáidí dlíthiúla agus cuiditheacha 
is eol di a bheith amuigh ag dáta deiridh na tréimhse. Déantar na forálacha de ghnáth bunaithe ar fhaisnéis 
stairiúil nó ar fhaisnéis ábhartha eile, agus iad coigeartaithe le haghaidh treochtaí le déanaí, nuair is cuí. 
Mar sin féin, is meastacháin iad ar na costais airgeadais a bhaineann le teagmhais a bhfuil seans ann nach 
dtarlóidh siad go ceann roinnt blianta. Mar thoradh air sin agus ar an éiginnteacht a bhaineann leis na 
torthaí deiridh, d’fhéadfadh go mbeadh an táirgeacht iarbhír difriúil go mór leis an táirgeacht a measadh. 
 
Oibleagáid sochar scoir 
Na toimhdí is bunús leis na luachálacha achtúireacha a socraítear na suimeanna a aithnítear sna ráitis 
airgeadais ina leith (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí an mhéadaithe ar leibhéil chúitimh sa todhchaí, 
rátaí mortlaíochta agus rátaí treochta costas cúram sláinte), nuashonraítear iad gach bliain bunaithe ar 
dhálaí eacnamaíocha reatha agus i dtaca le haon athruithe ábhartha ar théarmaí agus coinníollacha na 
bpleananna pinsin agus iarscoir. 
 
Is féidir leis na nithe seo dul i bhfeidhm ar na toimhdí: 

i) An ráta lascaine, athruithe ar an ráta fáltais ar bhannaí corparáideacha ardcháilíochta 
ii) Leibhéil chúitimh sa todhchaí, dálaí sa mhargadh saothair sa todhchaí  
iii) Rátaí treochta costas cúram sláinte, ráta an bhoilscithe de bharr costais leighis sna 

réigiúin ábhartha 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar Lean 
 
 

2 Díolachán 2015 2014   

 € €   

Údaráis Áitiúla 3,004,888 3,065,087   

Comhlachtaí agus Fóntais Rialtais 10,179,370 9,306,148   

Eile 5,146,232 4,890,315   

 18,330,490 17,261,550   

 

 

    

3 Ioncam oibriúcháin eile 2015 2014   

 € €   

Ús ar thaiscí 14,205 35,300   

Ioncam eile 26,773 2,340   

 40,978 37,640   

     

 
4 Costais táirgthe agus díolacháin 

 

 

2015 

 

 

2014 

 

 

 

 € €   
Costas táirgthe     

Tuarastal agus pá 7,654,564 8,032,080   

Costais TF 3,263,779 2,822,975   

Dímheas 2,247,166 2,075,959   

Gabháil sonraí aerbheirthe 474,955 457,228   

Taisteal agus cothú 326,389 251,453   

Costais choinneála feithiclí 162,112 149,969   

Costais theagmhasacha 14,750 12,528   

Páipéarachas 24,593 29,222   

Trealamh allamuigh 276 10,223   

Costais bhreacairí 29,098 30,300   

 14,197,682 13,871,937   

Costas Díolacháin 

Fardal tosaigh 

 

183,098 

 

270,535 

  

Costais phriontála agus íomháineachais sheachfhoinsithe 446,329 181,302   

Fardal deiridh (220,622) (183,098)   

 

Costas iomlán táirgthe agus díolacháin 

 

14,606,487 

 

14,140,676 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar Lean 
 
 
5 Costais dáileacháin agus riaracháin 

 2015 2014 

Athluaite 

 € € 

Tuarastal agus pá 

Taisteal agus cothú 

4,481,371 

92,956 

5,043,987 

77,068 

Oiliúint agus síntiúis 177,690 151,210 

Margaíocht agus Cur chun cinn 173,711 150,183 

Costais theagmhasacha 84,764 59,379 

Táillí Bainc 53,858 45,685 

Cothabháil agus deisiúcháin áitreabh oifige 424,474 676,759 

Árachas Ginearálta 78,313 76,808 

Solas agus teas 263,753 256,082 

Glantachán 101,121 90,008 

Postas agus Teileafón 132,584 131,103 

Gluaiseacht sa soláthar in aghaidh drochfhiach (20,000) 7,000 

Dímheas 233,192 219,983 

Comhairleacht 104,758 112,117 

Grianghrafadóireacht ar conradh - 729 

Costais dlí agus ghairmiúla 12,983 24,782 

Táillí stiúrthóirí 42,750 42,750 

Seirbhísí párolla seachfhoinsithe 60,551 58,888 

Táillí iniúchóireachta 40,700 37,136 

Páipéarachas agus trealamh oifige 26,697 33,930 

Drochfhiacha 21,329 15,041 

 6,587,555 7,310,628 

 
Tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann lonnaithe in áitreabh atá saor ó chíos i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha 
Cliath, a gcuireann Oifig na nOibreacha Poiblí é ar fáil. Áirítear leis an bhfigiúr thuas suim 
€1,048 (€4,682 in 2014) i leith caiteachas siamsaíochta, lena n-áirítear ranníocaíochtaí le cumann gailf 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus le carthanais.  
 
Ar áireamh sna costais taistil agus chothaithe tá €68,407 (€60,290 in 2014) a bhaineann le taisteal agus cothú 
thar lear. 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar Lean 
 
 
6 Costais foirne agus faisnéis fostaithe 
 
 

(a) Luach saothair agus costais phá eile 
 
 2015 2014 

Athluaite 

 € € 

Pá agus tuarastail 11,477,350 12,398,681 

Costais árachais shóisialaigh 658,585 677,386 

 12,135,935 13,076,067 

Íocaíochtaí sochar scoir               3,271,596    2,825,410 

              15,407,531  15,901,477 

 
Rinneadh asbhaintí a bhaineann le pinsin is fiú €756,116 (2014: €787,211) agus aoisliúntas fostaithe is fiú 
€390,037 (2014: €392,200) a asbhaint agus a íoc leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 
 
Ba é 227 nduine an meánlíon daoine a fostaíodh sa tréimhse (2014: 237). 
 
I mí Feabhra 2015, fuair Suirbhéireacht Ordanáis Éireann fógra faoi cheadú tarmligthe lena gceadófaí uaslíon 
fostaithe cothrom le 230 fostaí. 
 
 
 

(b) Miondealú ar shochair fostaithe 
 

 Líon fostaithe 

Raon 2015 2014 

€60,000 - €69,999 13 11 
€70,000 - €79,999 10 11 
€80,000 - €89,999 5 3 
€90,000 - €99,999 0 0 
€100,000 - €109,999 0 0 
€110,000 - €119,999 0 0 
€120,000 - €129,999 1 1 
 
 
 
7 Cáin  
 
Níl aon dliteanas cánach a eascraíonn as gníomhaíocht trádála na bliana ann de bharr caillteanais chánach a tugadh 
ar aghaidh. 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar Lean 
 
 
8 Réadmhaoin, gléasra agus trealamh  
 
 Mótar- 

fheithiclí 
 Trealamh 

Ríomhaireachta 
agus Tionscadail 

Chaipitil  

Daingneáin 
agus Feistis 

Iomlán 

 € € € € 

Costas      

Ag an 1 Eanáir 2015 645,561 17,854,713 1,663,068 20,163,342 

Breiseanna 113,174 2,447,395 - 2,560,569 

Diúscairtí (140,522) - -             (140,522) 

Ag an 31 Nollaig 2015 618,213 20,302,108 1,663,068 22,583,389 

     

Dímheas carntha     

Ag an 1 Eanáir 2015 464,663 13,027,603 1,400,855 14,893,121 

Muirear don tréimhse 85,908 2,247,166 147,284 2,480,358 

Diúscairtí (140,522) - - (140,522) 

Ag an 31 Nollaig 2015 410,049 15,274,769 1,548,139 17,232,957 

     

Glanluach leabhar     

Ag an 31 Nollaig 2015 208,164 5,027,339 114,929 5,350,432 

Ag an 31 Nollaig 2014 180,898 4,827,110 262,213 5,270,221 

 
 
 
9 Fardal 2015 2014    

 € €    
Páipéarachas agus soláthairtí oifige 60,236   54,110    
Fardal léarscáilíochta 160,386 128,988     

 

 

220,622 183,098    

10 Suimeanna infhaighte 2015 2014    
 € €    
Suimeanna infhaighte trádála 
Ioncam fabhraithe 

1,017,042 
438,280 

812,489 
233,918 

   

Ús infhaighte 6,733 12,661    
Suimeanna infhaighte eile 101,120 20,008    
Réamhíocaíochtaí 909,010 524,489    
Suim is féidir a aisghabháil ar chonarthaí 555,161 618,671    
 3,027,346 2,222,236    

 Tá suimeanna infhaighte trádála glan ó sholáthar €70,000 in aghaidh drochfhiach (2014: €90,000). 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar Lean 
 

11 Suimeanna iníoctha – suimeanna a bheidh dlite 
laistigh de bhliain amháin 

2015 2014    

 € €    
      
Suimeanna iníoctha trádála 312,935 319,514    
CBL 788,415 785,424    
Cáin Ioncaim a asbhaineadh faoi ÍMAT 307,946 221,236    
Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa 109,220 75,514    
Suimeanna iníoctha eile 116,016 88,743    
Fabhruithe 1,018,404 1,078,205    
Oibleagáid a bhaineann leis an aistriú chuig Prime2 (féach an 

réiteach thíos) 
Oibleagáidí faoi chonarthaí 

140,000 
 

3,250,487 

- 
 

3,741,203 

   

 
 
Réiteach na hOibleagáide a bhaineann leis an aistriú chuig Prime2 

6,043,423 6,309,839    

 2015                       
€ 

 

Iarmhéid tosaigh -  
Breiseanna 140,000  
Suimeanna a gearradh            -  
Iarmhéid deiridh  140,000  
 
Baineann an soláthar seo le hoibreacha forbartha bogearraí a theastaíonn chun custaiméir tábhachtach a chumasú 
leas a bhaint as Sonraí Prime2.  Cuirfear tús leis na hoibreacha sa bhliain 2016 agus beidh costas €140,000 i gceist 
leo.  Críochnófar na hoibreacha agus íocfar astu faoi ráithe 3 den bhliain 2016. Ní aisíocfar costais na n-oibreacha 
sin le Suirbhéireacht Ordanáis Éireann. 
 

12 Costais sochair scoir 
 
(a) Anailís ar na costais iomlána sochair scoir a gearradh ar an Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas 
 
 2015                       

€ 
2014                       

€ 
Costais seirbhíse reatha 3,400,000 3,400,000 
Costais úis 8,400,000 7,700,000 
Ranníocaíochtaí ó fhostaithe (390,037) (392,200) 
Suim iomlán a gearradh ar an gcúlchiste sochair scoir  11,409,963 10,707,800 
 
(b)  Gluaiseacht sa ghlanoibleagáid sochair scoir 
   
 2015                       

€ 
2014                       

€ 
Ag an 1 Eanáir 147,000,000 140,000,000 
Costas seirbhíse reatha 3,400,000 3,400,000 
Costais úis 8,400,000 7,700,000 
Caillteanas/(gnóthachan) achtúireach 34,470,000 (1,275,000) 
Sochair a íocadh (3,270,000) (2,825,000) 
Ag an 31 Nollaig 190,000,000 147,000,000 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar Lean 
 
(c) Sócmhainn cistithe iarchurtha le haghaidh sochair scoir 
 
Aithníonn an Bord na suimeanna seo mar shócmhainn a chomhfhreagraíonn don dliteanas neamhchistithe iarchurtha 
le haghaidh sochair scoir bunaithe ar shraith toimhdí atá tuairiscithe thuas agus ar roinnt teagmhas roimhe seo.  I 
measc na dteagmhas sin, tá an bonn reachtúil do bhunú na scéime sochair scoir agus don bheartas agus don 
chleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair maidir le pinsin san earnáil phoiblí a chistiú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí ag 
fostaithe agus an próiseas a bhaineann le meastacháin bhliantúla. Níl aon fhianaise ag an mBord nach leanfaidh an 
beartas cistithe sin de bheith ag freastal ar shuimeanna den sórt sin i gcomhréir leis an gcleachtas reatha. 
 
B’ionann agus €190 milliún an tsócmhainn cistithe iarchurtha le haghaidh sochair scoir ag an 31 Nollaig 2015 
(2014: €147 milliún) 
 
Ba mar seo a leanas a bhí an glanchistiú iarchurtha le haghaidh sochair scoir a aithníodh sa Ráiteas faoi Ioncam agus 
Caiteachas: 
 
 2015                       

€ 
2014                       

€ 
   
Costas seirbhíse reatha 3,400,000 3,400,000 
Costais úis 8,400,000 7,700,000 
An Deontas Stáit a cuireadh i bhfeidhm chun sochair scoir a íoc (3,271,596) (2,825,410) 
Glanchistiú iarchurtha le haghaidh sochair scoir 8,528,404 8,274,590 
 
 
(d) Stair na ngnóthachan agus na gcaillteanas ó thaithí 
 2015                       

€ 
2014                       

€ 
   
Oibleagáidí sochair shainithe 190,000,000 147,000,0000 
(Gnóthachain) agus caillteanais ó thaithí (34,470,000)     (1,275,000) 
 
 
(e) Cur síos ar an scéim 
 
Feidhmíonn Suirbhéireacht Ordanáis Éireann Scéim Aoisliúntais sochair shainithe don fhoireann agus Scéim 
Pinsean Ranníocach do Chéilí agus Leanaí.  Maidir leis na teidlíochtaí aoisliúntais a eascraíonn as na scéimeanna 
sin, íoctar iad as ioncam reatha Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus gearrtar iad chun teacht ar an 
mbarrachas/(easnamh) don bhliain ar an Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas sa bhliain ina mbíonn siad iníoctha.   
 
Ní choinnítear aon chiste ar leith ar bun agus ní choinnítear aon sócmhainní chun íocaíocht sochar scoir agus aiscí a 
mhaoiniú.  Bunaithe ar luacháil achtúireach, b’ionann agus €190m an oibleagáid sochair scoir i leith baill foirne 
reatha agus baill foirne ar scor ag an 31 Nollaig 2015 (€147m ag an 31 Nollaig 2014).  B’ionann agus €62m an 
dliteanas ag an dáta dílsithe.  Tá na torthaí bunaithe ar an luacháil achtúireach a rinneadh ar an oibleagáid sochair 
scoir ag an 31 Nollaig 2015.  Ba é achtúire cáilithe neamhspleách a rinne an luacháil sin chun críocha FRS 102. 
   
Ba iad seo a leanas na príomhthoimhdí achtúireacha a úsáideadh: 
 2015 2014 
   
Ráta lascaine 2.35% 5.5% 
Ráta méadaithe ar thuarastail 2.50% 4.0% 
Ráta méadaithe ar shochair scoir atá á n-íoc 2.50% 4.0% 
Boilsciú 1.75% 2.0% 
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12 Costais sochair scoir – Ar lean 
 
(e) Cur síos ar an scéim – Ar lean 
 
An meánionchas saoil amach anseo de réir na dtáblaí mortlaíochta a úsáidtear chun an oibleagáid sochair scoir a 
chinneadh. Cuirtear san áireamh go sainráite sa bhonn mortlaíochta feabhsúcháin ar an ionchas saoil le himeacht 
aimsire, ionas go mbeidh an t-ionchas saoil tráth a rachaidh ball foirne ar scor faoi réir na bliana a mbainfidh an ball 
an aois scoir amach. Léirítear sa tábla thíos ionchas saoil na mball a bheidh ag baint 65 bliana d’aois amach sna 
blianta 2015 agus sna blianta 2035. 
 
 2015 2014 
   
Pinsinéirí reatha - fear atá 65 bliana d’aois 22 22 
Pinsinéirí reatha - bean atá 65 bliana d’aois 25 25 
Pinsinéirí amach anseo - fear atá 65 bliana d’aois 22 22 
Pinsinéirí amach anseo - bean atá 65 bliana d’aois 25 25 
 
13 Luach saothair na gcomhaltaí den bhord agus luach saothair an Phríomhoifigigh 
Feidhmiúcháin 
 2015 2014 
 € € 
Luach saothair – i leith seirbhíse mar chomhaltaí den Bhord   
An tUasal Ronan O'Reilly – Cathaoirleach 11,970 11,970 
Marion Coy Uasal 7,695 7,695 
An tUasal Oliver Hickey 7,695 7,695 
An tUasal Robin Simpson 7,695 7,695 
An tUasal Padraic Jordan 7,695 7,695 
 42,750 42,750 
   

Ní bhfuair na comhaltaí seo a leanas den Bhord aon táillí sa bhliain 2015: an tUasal Noel Ward, an tUasal Denis 
Kelliher, an tUasal Justin Gleeson, an tUasal Enda Howley agus Sandra Ryan Uasal. 

Thabhaigh na comhaltaí den Bhord speansais taistil €6,493 le linn na bliana 2015 (2014: €3,070). 
 
Is é €125,762 tuarastal bliantúil an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin (€125,761 sa bhliain 2014). B’ionann agus 
€4,778 na speansais taistil agus chothaithe a íocadh leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin sa bhliain 
2015 (€4,908 sa bhliain 2014). Ní théann teidlíochtaí aoisliúntais an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin níos faide ná 
teidlíochtaí caighdeánacha scéim aoisliúntais sochair shainithe na seirbhíse poiblí. Níor íocadh aon ranníocaíochtaí 
aoisliúntais fostóra don bhliain 2015. 
 
14 Sócmhainn airgeadais 
 
An 27 Meán Fómhair 2011, cheannaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 49 ngnáthscair in An Post GeoDirectory 
Limited ar €1.25 in aghaidh na scaire, rud a fhágann go bhfuil infheistíocht iomlán dar luach €61 aici sa 
chuideachta.  
 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2015, thaifead An Post GeoDirectory Limited brabús tar éis cánach arbh fhiú 
€445,829 é. Den fhigiúr sin, tá leas mionlaigh ar fiú €218,456 é inchurtha i leith Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann. 
 
Corpraíodh An Post GeoDirectory Limited in Éirinn sa bhliain 1995. Tríd an socrú sin, déanann Suirbhéireacht 
Ordanáis Éireann agus An Post cearta áirithe maoine intleachtúla a cheadúnú don Chuideachta ar bhonn 
neamheisiatach neamh-inaistrithe. Déanann An Post GeoDirectory Limited an Mhaoin Intleachtúil Chúlra atá ag an 
dá pháirtí a chumasc ansin chun táirge a chruthú, rud a cheadúnófar do thríú páirtithe ina dhiaidh sin. 
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Tá an tsócmhainn airgeadais taifeadta mar seo a leanas sa ráiteas faoin staid airgeadais: 
 
 2015                       

€ 
2014                       

€ 
   
Infheistíocht tosaigh 61 61 
Suim atá dlite ó chomhlaigh 664,281 445,825 
 664,342 445,886 
 
 
15 Idirbhearta páirtithe gaolmhara 
 
I measc an phríomhphearsanra bainistíochta i Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, tá an Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na comhaltaí den Bhord. B’ionann agus €175,005 (2014: €170,647) an cúiteamh iomlán a 
íocadh le príomhphearsanra bainistíochta, lenar áiríodh táillí agus speansais na gcomhaltaí den Bhord agus luach 
saothair iomlán an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin.  Féach Nóta 13 chun miondealú a fháil ar an luach saothair agus 
ar na sochair a íocadh le príomhphearsanra bainistíochta. 
 
Níor tugadh aon iasachtaí do chomhaltaí den Bhord agus ní dhearnadh aon idirbhearta leo sa bhliain dar críoch an 31 
Nollaig 2015.  Ghlac an Bord nósanna imeachta de réir treoirlínte a d’eisigh an Roinn Airgeadais maidir le nochtadh 
leasanna ag comhaltaí Boird agus cloíodh leis na nósanna imeachta sin sa bhliain.  Ní raibh aon idirbhearta ann 
maidir le gníomhaíochtaí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann ina raibh aon leas tairbhiúil ag comhaltaí den Bhord. 
 
Le linn na bliana, chuaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann isteach i roinnt idirbheart le An Post GeoDirectory 
Limited. Gan CBL a áireamh, bhí luach iomlán €1.1m ar na hidirbhearta sin (€1.15m sa bhliain 2014) agus bhain 
siad le conarthaí le haghaidh seirbhísí léarscáilithe. 
 
 
16 Teagmhais ina dhiaidh sin 
 
Ní raibh aon teagmhais thábhachtacha ann. 
 
 
17 Tá na háitribh oifige seo a leanas ar fáil lena n-úsáid ag Suirbhéireacht Ordanáis 
Éireann: 
 
Ceannoifig Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8 
Oifig Réigiúnach Chorcaí, an Phríomh-Oifig Staidrimh, Páirc Theicneolaíochta Loch Machan, Bóthar na Sceiche 
Airde, Corcaigh  
Oifig Réigiúnach Inse, Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, an Clár 
Oifig Réigiúnach Chill Chainnigh, Oifigí an Rialtais, Bóthar Hebron, Cill Chainnigh  
Oifig Réigiúnach an Longfoirt, Tithe an Rialtais, Bóthar Bhéal Átha na Lao, an Longfort 
Oifig Réigiúnach Shligigh, Lár Baile Westward, Sráid an Droichid, Sligeach 
Oifig Réigiúnach Thuama, Teach Iar Cluana, Bóthar Bhéal Átha Gadaí, Tuaim, Gaillimh  
 
Maidir leis na foirgnimh uile atá á n-áitiú ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, cuireann Oifig na nOibreacha Poiblí 
ar fáil saor in aisce iad. 
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18 Ceangaltais 
 
(a) Ceangaltais Chaipitil 
 
Is ar Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann atá ceangaltais chaipitil amach anseo ar fiú 0.5m iad. Baineann siad sin le 
conarthaí dar luach iomlán €1.6m, ar íocadh suim €1.1m ina leith faoin 31 Nollaig 2015. 
 
(b) Léasanna Oibriúcháin 
 
Chuaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann isteach i léasanna oibriúcháin le haghaidh dhá fheithicil. B’ionann agus 
€14,420 an costas ar na léasanna sin sa bhliain 2015. 
Níl aon léasanna ann maidir le haon ionaid réadmhaoine. 
 
Ag an 31 Nollaig 2015, bhí Suirbhéireacht Ordanáis Éireann faoi dhliteanas i leith na n-íosíocaíochtaí léasa amach 
anseo seo a leanas faoi léasanna dochealaithe oibriúcháin do gach ceann de na tréimhsí seo a leanas: 
 
  2015                       

€ 
2014                       

€ 
 

     
Iníoctha laistigh de bhliain amháin  14,420 14,420  
Iníoctha laistigh de thréimhse idir dhá bhliain agus cúig 
bliana 

 20,434 34,854  

Iníoctha tar éis cúig bliana             -             -  
              34,854             49,274  
 
19 An tAistriú chuig FRS 102 
 
 Nóta   
    
Réiteach na gCúlchistí  01-Ean-14 31-Noll-14 
Cúlchistí mar a luadh roimhe  (131,146,576) (137,640,986) 
Fabhrú pá saoire (a) (165,108) (183,589) 
Aithint sócmhainne iarchurtha pinsin (b) 140,000,000 147,000,000 
Cúlchistí mar a athluadh      8,688,316     9,175,425 
    
    

Réiteach (an easnaimh)/an bharrachais don bhliain 

  An bhliain dar 
críoch an 31 
Nollaig 2014 

Barrachas/(easnamh) don bhliain mar a luadh roimhe   (7,769,410) 
Fabhrú pá saoire (a)  (18,471) 
Aithint cistithe iarchurtha le haghaidh sochair scoir  (b)  8,274,590 
Barrachas don bhliain mar a athluadh      486,709 
 
(a) Ní dhearna Suirbhéireacht Ordanáis Éireann aon fhabhrú roimhe seo do phá saoire ar fhabhraigh fostaithe é 
agus nár bhain siad leas as faoin dáta tuairiscithe.  Is é tionchar an athraithe ina leith sin ná méadú €165,108 ar 
shuimeanna iníoctha ag an dáta aistrithe agus méadú €183,589 ag an 31 Nollaig 2014.  Mhéadaigh an t-easnamh sin 
faoi €165,108 sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013 agus faoi €18,471 sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2014. 
 
(b) Níor aithin Suirbhéireacht Ordanáis Éireann sócmhainn cistithe iarchúrtha roimhe maidir leis an dliteanas 
neamhchistithe iarchurtha le haghaidh sochair scoir.  Bunaithe ar na socruithe cistithe reatha, tá Suirbhéireacht 
Ordanáis Éireann den tuairim gur cheart í a aithint mar shócmhainn anois.  Is é tionchar an athraithe ina leith sin ná 
méadú €140,000,000 ar chúlchistí ag an dáta aistrithe agus méadú €147,000,000 ag an 31 Nollaig 2014.  Laghdaigh 
an t-easnamh faoi €8,274,590 sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2014. 



_ Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
__________________________________________________________________________________________ 

 24 

 
NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar Lean 
 
20 An Cumasc atá Beartaithe 
 
Faoin gclár um athchóiriú na hearnála poiblí, cuirfear eagraíocht nua darb ainm Tailte Éireann ar bun tríd an Údarás 
Clárúcháin Maoine, an Oifig Luachála agus Suirbhéireacht Ordanáis Éireann a chumasc.  Tá an cumasc á mhaoirsiú 
ag bord tionscadail a bunaíodh sa bhliain 2013.  Le linn na bliana 2015, lean grúpaí oibre le dul chun cinn a 
dhéanamh ar phróiseas éifeachtach a áirithiú i réimsí amhail Rialachas Corparáideach, Reachtaíocht, Feidhmeanna 
Tacaíochta agus Bonneagair, Beartas Acmhainní Daonna agus Bainistíocht Athraithe, agus Airgeadas.  Ag teacht 
sna sála ar Chinneadh ón Rialtas an 20 Eanáir 2015, d’fhoilsigh Frances Fitzgerald TD, an tAire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais, Teidil agus Scéim Ghinearálta an Bhille um Thailte Éireann.  Le héifeacht ón 1 Eanáir 2016, 
tiocfaidh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann faoi shainchúram na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.  
 
 
21 Ceadú na ráiteas airgeadais 
 
Cheadaigh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais an 29 Meán Fómhair 2016 
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