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RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH ATHBHREITHNIÚ AN 
PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH

Príomhghnéithe den bhliain 2016 a bhí i ndul chun agus forbairt leanúnach na 
heagraíochta agus i gcur chun feidhme rathúil na chéad bhliana dár Ráiteas 
Straitéise don tréimhse ó 2016 go 2018. Díríodh go príomha sa bhliain ar 
Chomhaontú Mapála Náisiúnta a fhorbairt. Is é aidhm an chomhaontaithe go 
soláthrófar rochtain oscailte don phobal ar tháirgí agus seirbhísí údarásacha 
náisiúnta mapála an Stáit, mar a sholáthraíonn Suirbhéireacht Ordanáis Éire-
ann (OSi) iad. Leis an gcomhaontú, tacófar le comhroinnt sonraí ar fud na 
hearnála poiblí agus buntacófar le Straitéis Gheospásúlachta Náisiúnta. Mo-
laim treallús agus tiomantas an Uasail Colin Bray, an Príomhfheidhmeannach, 
agus a fhoirne as an éacht iontach sin.

Sa bhliain 2016, tháinig OSi faoi shainchúram na Roinne Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais. Bhain an Bord an-tairbhe as an tacaíocht a fuarthas ón 
Roinn fud fad na bliana. D’imir an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ról lárnach sa Chom-
haontú Mapála Náisiúnta a bhunú. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an 
tacaíocht a thug siadsan agus leis an tacaíocht a thug gach comhlacht ar fud 
na hearnála poiblí.

Bhíothas i mbun raon leathan comhair sa bhliain 2016. D’oibrigh OSi le com-
hpháirtithe san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon ar raon 
éagsúil tionscadal, lena n-áirítear forbairt a dhéanamh ar bhonneagar náisiún-
ta sonraí agus ar threochlár le haghaidh samhail náisiúnta airde geoide den 
chéad ghlúin eile, ar nithe iad a rachaidh chun tairbhe don Stát sa todhchaí. 
Ina theannta sin, thacaigh an Bord leis an infheistíocht shuntasach chaipitil a 
rinneadh in uasghrádú ár n-aerbhraiteoirí, rud a bhreisigh an clár chun clú-
dach náisiúnta na n-íomhánna ardtaifigh a chur ar fáil. Leanann OSi ar aghaidh 
ag glacadh leis an nuálaíocht agus í ag soláthar seirbhísí náisiúnta mapála agus 
geospásúlachta chun freastal ar riachtanais athraitheacha na saoránach, an 
lucht gnó agus an rialtais.

Lean Bord OSi lena chinntiú gur cloíodh go hiomlán lenár ndualgais rialachais 
agus mhuiníne. Tá sé ag obair le foireann bhainistíochta OSi chun ár gcreat 
rialachais a fheabhsú agus chun dul i dtreo chomhlíonadh iomlán an Chóid 
Chleachtais athbhreithnithe do Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2016. 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe ar an mBord 
as an am, an dua agus an díograis a chuir siad isteach chun tacú leis an ea-
graíocht agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bhfoireann ar fad in 
OSi as an mbliain iontach a bhí ann.

Bliain an-rathúil don ghníomhaireacht mapála náisiúnta a bhí sa bhliain 2016, 
agus í ar an gcéad bhliain dár Ráiteas Straitéise reatha trí bliana. Le linn na 
bliana 2016, rinne OSi an-dul chun cinn ar bhaint amach a dhéanamh ar an 
bhfís straitéiseach seo dá cuid: ‘A bheith ar an soláthraí náisiúnta le haghaidh 
sonraí agus ardáin gheospásúlachta a choinnítear cothrom le dáta agus a 
bhfuil muinín astu chun a chinntiú gur furasta le haimsiú, le comhroinnt agus 
le húsáid a bhíonn sonraí suímh an Stáit.’
D’éirigh le OSi ár sainordú a chomhlíonadh i mbliana an athuair. Chomh 
maith leis sin, bhaineamar spriocanna dúshlánacha ioncam tráchtála amach 
trínár gcumas leantach chun táirgí agus seirbhísí mapála den chéad scoth a 
sholáthar, rud a chuir ar ár gcumas ioncam cothrom le €18.5 milliún agus 
barrachas oibriúcháin cothrom le €1.6 milliún a ghiniúint1. Is léiriú é sin 
ar obair agus tiomantas gach duine inár bhfoireann, inár bhfoireann bhai-
nistíochta agus ar ár mBord. 
Le linn na bliana 2016, d’éirigh le OSi roinnt mhaith garspriocanna straitéi-
seacha a bhaint amach. Áiríodh leo sin Comhaontú Mapála Náisiúnta a fhor-
bairt, dréacht-Straitéis Gheospásúlachta Náisiúnta a fhorbairt, caighdeáin 
náisiúnta nua a fhorbairt maidir le sonraí geospásúlachta, Meabhrán Tuiscea-
na comhoibríoch a fhorbairt leis an bPríomh-Oifig Staidrimh agus aitheantas 
idirnáisiúnta a ghnóthú as ár nuálaíocht cheannródaíoch i mapáil náisiúnta.
Inár dtiomantas don chlár oibre um athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, rud táb-
hachtach ar dhírigh OSi air sa bhliain ba ea Comhaontú Mapála Náisiúnta a 
fhorbairt leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus leis an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Leis an gcomhaontú ceadúnais sin a 
fhaigheann cistiú ón Rialtas láir, cuirtear ar chumas OSi cur chuige ardáin 
a ghlacadh i leith mapáil náisiúnta trí rochtain neamhtheoranta ar an mapa 
digiteach náisiúnta a chur ar fáil don earnáil phoiblí agus don earnáil acadúil. 
Ní hé amháin a sholáthraítear luach breise suntasach don Stát leis an tionsc-
namh straitéiseach sin, ach is cuid dhílis é freisin de chur chuige anailísíochta 
a chumasú i leith cinnteoireacht rialtais tríd an mapa náisiúnta a úsáid chun 
roinnt tacair shonraí de chuid an Stáit a chomhtháthú agus a anailísiú ag an 
aon am amháin.
Tá cúlra iontach i mapáil náisiúnta ag OSi. Ba í Éire an chéad tír ar domhan 
a chuir clúdach náisiúnta ar mhapáil mórscála i gcrích sna 1840í. Bhí ríméad 
orm gur tugadh aitheantas idirnáisiúnta do OSi an athuair sa bhliain 2016 as 
éacht domhanda a bhaint amach ó thaobh nuálaíocht mapála náisiúnta de. Bhí 
OSi ar cheann de na chéad ghníomhaireachtaí mapála náisiúnta ar domhan 
ar éirigh leo cumas uathoibrithe 100% a fhorbairt i mapáil chartagrafach 
beagscála (1:1,000,000) ó bhunachar sonraí topagrafach mórscála (1:1,000).
An 1 Eanáir 2016, tháinig OSi faoi shainchúram na Roinne Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine sa Roinn 
as an tacaíocht leanúnach a thug siad sa bhliain, go háirithe as an obair a 
rinne siad chun a chinntiú go bhforbrófaí an Comhaontú Mapála Náisiúnta 
go rathúil. 
Ba mhaith liom freisin an fhoireann ar fad de OSi a mholadh, go háirithe na 
comhghleacaithe sin a chuaigh ar scor sa bhliain tar éis obair linn ar feadh 
na mblianta. Measaim go bhfuil sé tábhachtach an méid a chuir siad leis an 
eagraíocht agus an tiomantas a thaispeáin siad di a aithint agus buíochas a 
ghabháil leo sa Tuarascáil Bhliantúil seo, mar a rinne mé i dTuarascálacha 
Bliantúla roimhe seo.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Cathaoirleach agus 
Bord Bainistíochta OSi as an tacaíocht, an tiomantas agus an treoir a chuir 
siad ar fáil ar fud na bliana 2016.

Ronan O’Reilly Colin Bray

1 Figiúirí neamhiniúchta iad na figiúirí agus d’fhéadfadh go n-athrófaí iad
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MISEAN

Seirbhísí deifnídeacha mapála agus 
faisnéise geospásúla an Stáit a chruthú, 
a chothabháil agus a chur ar fáil chun 
tacú le saoránaigh, leis an lucht gnó agus 
leis an Rialtas.

FÍS
A bheith ar an soláthraí náisiúnta le haghaidh 
sonraí agus ardáin gheospásúlachta a 
choinnítear cothrom le dáta agus a bhfuil 
muinín astu chun a chinntiú gur furasta 
le haimsiú, le comhroinnt agus le húsáid a 
bhíonn sonraí suímh an Stáit.
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ÁR LUACHANNA

IONRACAS 
AGUS IONTAOFACHT 
a bhíonn á dtaispeáint ag na baill foirne 
ar fad i gcónaí agus iad ag labhairt lena 
chéile agus le custaiméirí

FREAGRACHT 
AGUS CUNTASACHT
cultúr cuntasachta, éifeachtúlachta agus 
luacha ar airgead

TIOMANTAS AGUS SAINEOLAS 
TEICNIÚIL
sármhaitheas pearsanta agus ea-
graíochta chun na caighdeáin is airde a 
chomhlíonadh ó thaobh gairmiúlachta, 
ceannaireachta agus déine de

FIONTRAÍOCHT 
iarracht leanúnach a dhéanamh riachta-
nais na saoránach, an lucht gnó agus an 
rialtais a léiriú, a nuáil, a mhúnlú agus a 
chomhlíonadh

ÁR SPRIOCANNA 
STRAITÉISEACHA

Ceannaireacht sa Straitéis 
Gheospásúlachta Náisiúnta

Cuspóirí
• Go mbaintear úsáid as sonraí OSi mar phríom-

hshonraí tagartha réamhshocraithe geospásúlach-
ta ar fud na Seirbhíse Poiblí agus na Státseirbhíse.

• Obair i gcomhpháirt leis an tSeirbhís Phoiblí agus 
leis an Státseirbhís chun an leas is fearr a bhaint as 
sonraí údarásacha geospásúlachta an Stáit.

• A bheith ar an soláthraí roghnaithe le haghaidh 
seirbhísí deifnídeacha mapála agus faisnéise geo-
spásúla chun tacú le saoránaigh, leis an lucht gnó 
agus leis an Rialtas.

Ardáin Gheospásúlachta a choinnítear 
cothrom le dáta agus a bhfuil muinín astu a 
sholáthar

Cuspóirí
• Déanfar sonraí agus seirbhísí OSi a chothabháil 

chun freastal ar riachtanais na saoránach, an lucht 
gnó agus an rialtais.

• Beidh sonraí agus seirbhísí OSi furasta le haimsiú, 
le húsáid agus le comhtháthú.

• Cloífidh sonraí agus seirbhísí OSi leis an 
reachtaíocht náisiúnta agus leis an reachtaíocht 
Eorpach agus comhlíonfaidh siad caighdeáin áb-
hartha an tionscail maidir le sonraí agus le córais.

Dul i mbun nuálaíochta chun freastal ar 
riachtanais athraitheacha na saoránach, 
an lucht gnó agus an rialtais

Cuspóirí
• An raon táirgí agus seirbhísí a fheabhsú agus a 

leathnú chun freastal ar riachtanais na saoránach, 
an lucht gnó agus an rialtais.

•  Tionscnaimh chomhoibríocha fhoirmiúla a bhu-
nú le hinstitiúidí taighde chun taighde feidhmeach 
spriocdhírithe a chumasú.

•  An reachtaíocht a leasú chun Teorainneacha 
Reachta ón naoú haois déag le mapáil thopagra-
fach nua-aimseartha OSi a chothabháil ar bhealach 
éifeachtúil éifeachtach.

Daoine agus Sármhaitheas Eagraíochta

Cuspóirí
• A chinntiú go leanann OSi leis na daoine cearta a 

chur sna poist chearta ag na hamanna cearta trí 
phleanáil fórsa saothair agus trí fhorbairt gairme.

• Leibhéal an chreidiúnaithe ghairmiúil agus na 
haitheanta gairmiúla a ardú ar fud gach réimse den 
eagraíocht.

• Feabhas breise a chur ar chultúr trédhearcachta, 
cuntasachta agus luacha ar airgead.

Ár bhfeidhmeanna de réir an tsainordaithe a thug 
an Rialtas dúinn, leagtar amach iad san Acht um 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001 (arna leasú le 
hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003), agus luaitear iad 
mar seo a leanas:

Is é feidhm ghinearálta OSi seirbhís mapála náisiúnta a 
chur ar fáil sa Stát. Chuige sin, oibreoidh sí le leas an 
phobail ach an mhapáil náisiúnta dheifnídeach agus taifid 
gheografacha ghaolmhara an Stáit a chruthú agus a 
choimeád.

Áireofar le feidhmeanna OSi gach cúram atá riachtanach 
chun gur féidir léi a feidhm ghinearálta a chomhlíonadh. 
Áirítear na nithe seo a leanas leo, gan dochar a dhéanamh 
dá bhfuil roimhe seo:

 COTHABHÁIL AGUS FORBAIRT A DHÉANAMH
 ar an mbonneagar fisiciúil bunúsach a theastaíonn chun 

tacú le feidhmchláir mhapála, lena n-áirítear eangach 
náisiúnta agus na creataí náisiúnta geodaiteacha agus 
airde a chothabháil agus iad sin a nascadh chuig córais 
idirnáisiúnta,

 CRUTHÚ AGUS COTHABHÁIL A DHÉANAMH 
don Stát ar fad ar bhunachair shonraí mhapála agus 
ar bhunachair shonraí gheografacha ghaolmhara 
ag a bhfuil comhsheasmhacht náisiúnta ó thaobh 
ábhair, comhaimsearthachta, stíle agus cineáil de, lena 
n-áirítear do na réimsí sin nach soláthraíonn toradh 
tráchtála ar an ngníomhaíocht,

 CUR AR FÁIL A DHÉANAMH AR MHAPÁIL 
agus ar fhaisnéis gheografach ghaolmhar don earnáil 
phoiblí agus don earnáil phríobháideach chun tacú 
le feidhmeanna agus riachtanais ón taobh sóisialta 
agus eacnamaíoch de agus ó thaobh reachtaíochta, 
oideachais, slándála, gnó agus riaracháin de,

 SPREAGADH AGUS CUR CHUN CINN A 
DHÉANAMH ar na tairbhí a bhaineann le húsáid na

 mbunachar sonraí náisiúnta mapála agus na mbunachar
 sonraí gaolmhar agus ar tháirgí, seirbhísí agus margaí a
 fhorbairt chun freastal ar riachtanais náisiúnta agus ar
 riachtanais úsáideoirí,

 COMHAIRLE A CHUR ar an Rialtas, ar Aire den 
Rialtas, ar chomhlacht a bunaíodh le reacht nó faoi 
reacht agus le heagraíochtaí eile earnála poiblí faoi 
ábhair a bhaineann leis an mbeartas agus an cleachtas 
um shuirbhéireacht, mapáil agus faisnéis gheografach 
agus faoi bhonneagair bhunachar sonraí náisiúnta 
spásúlachta a fhorbairt,

 IONADAÍOCHT A DHÉANAMH don Stát ar 
leibhéal idirnáisiúnta i dtaca le hábhair a bhaineann le 
mapáil agus le faisnéis gheografach,

 AN TACAÍOCHT THEICNIÚIL A THEASTAÍONN 
A CHUR AR FÁIL don Phríomhshuirbhéir Teorann 
agus é/í ag comhlíonadh na ndualgas atá air/uirthi 
maidir le teorainneacha reachtúla a theormharcáil 
agus le líniú teorann a dhéanamh ar theorainneacha 
den sórt sin ar mhapaí,

 LOGAINMNEACHA AGUS GNÉITHE SEANDA 
sna taifid agus sna bunachair sonraí léarscáilíochta 
náisiúnta agus i dtaifid agus i mbunachair sonraí 
ghaolmhara a thaispeáint i nGaeilge nó i mBéarla agus 
i nGaeilge,

 CÓIPCHEART AN RIALTAIS A CHOSAINT i 
dtaca le taifid, bunachair shonraí, táirgí agus ábhar 
foilsithe de chuid OSi, lena n-áirítear cóipcheart i 
dtaca le taifid, bunachair shonraí, táirgí agus ábhar 
foilsithe a rinneadh roimh lá an bhunaithe 

ÁR SAINORDÚ

1

2

3

4
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SOLÁTHAR
STRAITÉISEACH
OSi 2016

2 Figiúirí neamhiniúchta iad na figiúirí agus d’fhéadfadh go n-athrófaí iad

Sa bhliain 2016, ghin OSi 
ioncam tráchtála ab fhiú

Sa bhliain 2016, ghin OSi
barrachas

Sa bhliain 2016, mhéadaigh
ioncam idirbhirt OSi faoi

€18.5 
milliún.

€1.6 
milliún.

11% 
i gcomparáid leis
an mbliain 2015.

FEIDHMÍOCHT AIRGEADAIS2
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AN COMHAONTÚ MAPÁLA NÁISIÚNTA 

Ag teacht sna sála ar Mheabhrán don Rialtas a chuir an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus an 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe isteach i gcomhpháirt an 6 Nollaig 2016, chomhaontaigh 
an Chomh-aireacht go gcuirfí Comhaontú Mapála Náisiúnta chun feidhme. Thiocfadh an Comhaontú 
i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017.

AN STRAITÉIS GHEOSPÁSÚLACHTA NÁISIÚNTA 

Faoi dheireadh na bliana 2016, d’éirigh le OSi, le tacaíocht óna comhpháirtithe cumaisc agus ó ranna
agus gníomhaireachtaí eile rialtais, dréacht-Straitéis Gheospásúlachta Náisiúnta a fhorbairt agus a 
sholáthar lena breithniú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe mar ghníomh faoi Phlean
Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí, 2014-2016.

CAIGHDEÁIN A FHORBAIRT

I gcomhar le hIonad Taighde Adapt i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus leis an bPríomh- 
Oifig Staidrimh, rinne OSi forbairt ar chaighdeáin náisiúnta nua gheospásúlachta maidir le Sonraí 
Nasctha sa bhliain 2016 chun go bhféadfaí a teorainneacha riaracháin a úsáid le haghaidh fhoilsiú a
sonraí Daonáirimh.

CEANNAIREACHT SA STRAITÉIS
GHEOSPÁSÚLACHTA NÁISIÚNTA

DUL I MBUN NUÁLAÍOCHTA CHUN FREASTAL AR
RIACHTANAIS ATHRAITHEACHA NA SAORÁNACH,

AN LUCHT GNÓ AGUS AN RIALTAIS

UATHOIBRIÚ
Sa bhliain 2016, bhí OSi ar cheann de 
na chéad ghníomhaireachtaí mapála 
náisiúnta ar domhan ar éirigh leo 
cumas uathoibrithe 100% a fhorbairt
i mapáil chartagrafach beagscála 
(1:1,000,000) ó bhunachar sonraí 
topagrafach mórscála (1:1,000).

INFHEISTÍOCHT
TEICNEOLAÍOCHTA
Le linn na bliana 2016, d’infheistigh OSi in 
uasghrádú an dá cheamara dhigiteacha 
aeir atá aici chun a chinntiú go ngabhfaí 
an aer-ghrianghrafadóireacht náisiúnta
ar an mbealach is éifeachtúla.

TAIGHDE 
Sheol OSi clár sparánachta taighde
OSi i mí an Mhárta 2016 agus 
roghnaigh sí Sparánacht PhD i mí 
Dheireadh Fómhair 2016.

STÓRÁIL SONRAÍ
Sa bhliain 2016, mhéadaigh OSi a 
toilleadh stórála ríomhaire ar an lái-
threán faoi 10%, rud a d’fhág gurb 
ionann é agus 1.2 peitibheart san 
iomlán (1,200 teiribheart).

DÁR N-ÚSÁIDEOIRÍ ÓGA
Le linn na bliana 2016, sheol OSi 
sonraí OSi do Minecraft.
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Sa bhliain 2016, rinne OSi cur i gcrích ar chlár chun deimhniú ISO
(Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán) 

a bhaint amach ar gach ceann dá sreabhlínte Cianbhraiteachta. Ina theannta sin, dheimhnigh an 
tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI) deimhniú ISO 9001:2008 ar an dá Nós 

Imeachta Chaighdeánacha Oibriúcháin um Chianbhraiteacht de chuid OSi a bhí fágtha.

Bhain OSi ráta comhlíonta foirne 99.5% amach 
maidir le córas bainistíochta agus forbartha feidhmíochta na seirbhíse poiblí don bhliain 2016. Ba 

ésin an 4ú ráta comhlíonta ab airde laistigh den earnáil phoiblí.

Sa bhliain 2016, choinnigh OSi ráta neamhláithreachta saoire breoiteachta íseal
a bhí cothrom le 2.47%. 

Ba é 3.9% an meánráta neamhláithreachta sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí don bhliain 2015.

Thug 38% de bhainisteoirí OSi 
faoi chúrsa oiliúna dhá lá in Idirghabháil le linn na bliana 2016.

ATHRUITHE A MHAPÁIL

Ina cáil mar ghníomhaireacht mapála náisiúnta, bainistíonn OSi bunachar sonraí údarásach mapála an Stáit, rud 
a chuimsíonn breis agus 46 mhilliún gné fíorshaoil. Le linn na bliana 2016:
 Nuashonraigh OSi 222,000 gné fíorshaoil
	Rinne OSi suirbhéireacht ar 8,789 lorg foirgnimh nua
 Ghabh OSi aeríomháineachas ardtaifigh de thart ar 47% den tír
 Ghin OSi Samhlacha Digiteacha ardtaifigh den Tír-raon de thart ar 40% den tír
  Tháirg OSi ortafótagrafaíocht ardtaifigh de thart ar 33% den tír

TAIRSEACH GHRÉASÁIN CHOMHSHAOIL AN AONTAIS EORPAIGH
 
Lean OSi sa bhliain 2016 le cur ar chumas na hÉireann oibleagáidí faoi Threoir INSPIRE de chuid an Aontais 
Eorpaigh a chomhlíonadh tríd an gcothabháil agus an fhorbairt leanúnach a bhí á ndéanamh ag OSi ar an 
tairseach faisnéise geografaí náisiúnta le haghaidh Treoir INSPIRE ag www.geoportal.ie thar ceann na Roinne 
Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

DÁMHACHTAINÍ TIONSCAIL 2016

	Ag Comhdháil Chórais Faisnéise Geografaí Éireann 2016, dámhadh an dámhachtain ‘Spás agus Áit’ de 
chuid IRLOGI (an Eagraíocht Éireannach um Fhaisnéis Gheografach) as sármhaitheas i léirshamhlú sonraí 
geospásúlachta do sheirbhís Ghréasáin GeoHive de chuid OSi.

 Bhuaigh OSi Dámhachtain Eircom Spider as Scéalmhapa ‘Mapála Stairiúla’ GeoHive dá cuid.
 Gearrliostaíodh OSi sna babhtaí ceannais de Ghradaim Bhlagála na hÉireann, 2016, an chéad uair a ghlac sí 

páirt sa chomórtas.

ARDÁIN GHEOSPÁSÚLACHTA A CHOINNÍTEAR 
COTHROM LE DÁTA AGUS A BHFUIL MUINÍN

ASTU A SHOLÁTHAR
DAOINE AGUS SÁRMHAITHEAS EAGRAÍOCHTA
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AN TOIFIGEACH CUNTASAÍOCHTA
Tháinig OSi faoi Vóta na Roinne Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais (Vóta 24) le héifeacht ón 1 Eanáir 2016. 
Dá bhrí sin, is é Ard-Rúnaí na Roinne an tOifigeach 
Cuntasaíochta. Déantar tuilleadh iniúchta agus rialachais 
sheachtraigh trí na Ráitis Airgeadais a chur faoi bhráid an 
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus an Oireachtais 
ina dhiaidh sin tríd an gCoiste um Chuntais Phoiblí lena 
n-anailísiú. De réir ailt 14(13) agus 14(15) den Acht, 
ceanglaítear ar Phríomhfheidhmeannach OSi, nuair 
a iarrtar amhlaidh, cuntas a thabhairt ar chuntais na 
heagraíochta, ar úsáid acmhainní agus ar chomhlíonadh a 
feidhmeanna, i measc nithe eile, do Choiste ábhartha de 
chuid Thithe an Oireachtais.

BORD OSI
Ceanglaítear ar Bhord OSi le halt 11 den Acht um 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001, cathaoirleach 
agus gnáthchomhaltas nach lú ná ceathrar comhaltaí agus 
nach mó ná naonúr comhaltaí a bheith aige. Ní bheidh 
téarma comhaltais aon chomhalta Boird níos mó ná cúig 
bliana ar fad agus ní bheidh aon chomhalta ar an mBord ar 
feadh níos mó ná dhá théarma. Is é an tAire a cheapfaidh 
gach comhalta. Ainmneofar duine amháin díobh mar 
chathaoirleach.
Tá Bord OSi comhdhéanta faoi láthair de 9 comhaltaí (10 
comhaltaí roimh an 30 Aibreán 2016) ar cheap an tAire 
Airgeadais iad faoi fhorálacha an Achta um Shuirbhéireacht 
Ordanáis Éireann, 2001. Comhaltaí neamhfheidhmiúcháin 
iad na comhaltaí go léir. Tháinig an Bord le chéile seacht 
n-uaire sa bhliain 2016.
Tá an Bord freagrach as treo straitéiseach OSi a shocrú 
agus as a chinntiú go bhfuiltear ag bainistiú na heagraíochta 
ar bhealach éifeachtúil éifeachtach. Tá sceideal foirmiúil 
buanorduithe ag an mBord. Is iad na buanorduithe sin 
an creat trína ndéanann sé a chuid oibre. Tarmligeann an 
Bord ábhair áirithe chuig an bPríomhfheidhmeannach, 
a fhéadfaidh iad a fhotharmligean chuig comhalta dá 
Fhoireann Feidhmiúcháin, faoi réir a rialaithe agus a 
mhaoirseachta.
Ghlac an Bord Ráiteas Straitéise don tréimhse 2016-2018 

agus déanann sé faireachán ar dhul chun cinn agus ar 
fhorbairtí i dtaca le cur chun feidhme an Ráitis Straitéise. 
Cuirtear ar aghaidh é sin le plean gnó bliantúil agus le 
buiséad bliantúil, dhá rud a bhformheasann an Bord iad.
Tugann trí Choiste tacaíocht don Bhord ina chuid oibre. 
Is iad sin:
• An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca
• An Coiste Caiteachais Chaipitil
• An Coiste Luach Saothair
Déanann an Bord measúnú tréimhsiúil ar a éifeachtacht 
agus ar éifeachtacht a choistí. Ag deireadh na bliana 2015, 
thionscain OSi athbhreithniú seachtrach ar Rialachas 
Corparáideach. Ba é Good Governance Solutions a rinne 
an t-athbhreithniú. Cuireadh na fionnachtana faoi bhráid 
an Bhoird i mí Feabhra 2016. Áiríodh leis an athbhreithniú 
suirbhé féinmheasúnaithe ar éifeachtacht an rialachais 
reatha ar ghlac an Bord agus an fhoireann feidhmiúcháin 
páirt ann.
Tá an Bord freagrach as an Tuarascáil Bhliantúil agus 
na Ráitis Airgeadais don bhliain 2016 a ullmhú. Tar 
éis athbhreithniú mionsonraithe a dhéanamh agus ag 
féachaint do mholtaí an Choiste Iniúchóireachta agus 
Riosca, measann an Bord go dtugtar léargas fírinneach 
cóir sna Ráitis Airgeadais ar fheidhmíocht airgeadais agus 
staid airgeadais OSi ag deireadh na bliana 2016.

CATHAOIRLEACH AN BHOIRD
Tá an Cathaoirleach freagrach as bheith i gceannas 
ar Bhord OSi agus as a éifeachtacht a chinntiú i 
ngach gné dá ról. Oibríonn an Cathaoirleach leis an 
bPríomhfheidhmeannach chun a chinntiú go mbainistítear 
clár oibre an Bhoird go héifeachtach agus soláthraíonn 
sé treoir do Rúnaí an Bhoird. Thug an Cathaoirleach 
Tuarascáil Chuimsitheach don Aire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais (“an tAire”) i gcomhar le Tuarascáil 
Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais OSi de réir an Chóid 
Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016). Tugtar 
aghaidh léi sin go háirithe ar cheanglais mhír 1.9 den 
Iarscríbhinn ‘Ceanglais Ghnó agus Tuairiscithe Airgeadais’ 
a ghabhann leis an gCód Cleachtais do Rialachas 
Comhlachtaí Stáit, 2016.

RIALACHAS

Comhaltaí BOIRD OSI
Tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) ina comhlacht a bunaíodh ar bhonn reachtúil an 4 Márta 
2002 de bhun an Achta um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001. Tá OSi faoi choimirce na Roinne
Dlí agus Cirt agus Comhionannais, ar roinn í ar tugadh Comhaontú Maoirseachta chun críche léi 
don bhliain 2017. Sainítear go soiléir sa Chomhaontú sin téarmaí chaidreamh OSi leis an Roinn, lena 
n-áirítear ionchais feidhmíochta agus socruithe le haghaidh maoirseacht, faireachán agus tuairisciú a 
dhéanamh. Chomh maith leis sin, tugtar sainordú ann i dtaca le comhlíonadh leanúnach na gceanglas
ábhartha sa Chód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit.

Róil agus Freagrachtaí
AN TUASAL 
RONAN O’REILLY 
(Cathaoirleach)

AN TUASAL 
PADRAIC JORDAN

MARIAN COY
UASAL

AN 
DR. DENIS KELLIHER

AN TUASAL 
JUSTIN GLEESON

SANDRA RYAN
UASAL

AN TUASAL 
OLIVER HICKEY

AN TUASAL 
ROBIN SIMPSON 
(a chuaigh ar scor an 
30 Aibreán 2016

AN
DR. ENDA HOWLEY

AN TUASAL 
NOEL WARD
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BAINISTÍOCHT RIOSCA
Rinne Bord OSi beartas agus creat bainistíochta riosca 
OSi a cheadú. Coimeádann lucht bainistíochta OSi clár 
ar gach riosca sainaitheanta, áit a léirítear an raon beart, 
bíodh siad ina mbearta leanúnacha nó ina mbearta aon-
uaire, a theastaíonn chun gach ceann díobh a mhaolú. Tá 
na Bainisteoirí Sinsearacha freagrach as faireachán agus 
as bainistiú a dhéanamh ar na rioscaí ina réimsí féin. 
Ceanglaítear orthu eolas rialta a chur ar fáil ar na bearta 
maolaithe atá beartaithe agus tuairisc a thabhairt ar aon 
rioscaí eile de réir mar a thagann siad chun cinn. Déanann 
Coiste Iniúchóireachta agus Riosca OSi faireachán agus 
athbhreithniú ar éifeachtacht an phróisis bhainistíochta ri-
osca. Tugann an Bord tuairisc ar na príomhrioscaí agus ar 
na bearta maolaithe ag gach cruinniú Boird agus déanann 
sé measúnú orthu lena linn.

Sa bhliain 2016, rinne an tAonad Iniúchóireachta In-
mheánaí sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
athbhreithniú ar phróiseas bainistíochta riosca OSi. Níor 
sainaithníodh aon fhadhbanna ábhartha agus ní dhearnadh 
aon mholtaí ina leith.

TAILTE ÉIREANN
Mar chuid de Chlár Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí, 
chinn an Rialtas an 31 Deireadh Fómhair 2012 leanúint 
ar aghaidh le Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, an Oifig 
Luachála agus an tÚdarás Clárúcháin Maoine a chumasc. 
Tá roinnt grúpaí oibre ag obair ar phlean mionsonraithe 
a fhorbairt le haghaidh an t-eintiteas nua a bhunú, rud 
ar a dtabharfar Tailte Éireann. Tá an próiseas cumaisc á 
stiúradh ag bord tionscadail atá faoi chathaoirleacht ag 
Rúnaí Cúnta sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionan-
nais. Meastar go mbeidh Tailte Éireann faoi choimirce na 
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais nuair a chríoch-
nófar an próiseas cumaisc. Tháinig OSi faoi shainchúram 
na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais le héifeacht 
ón 1 Eanáir 2016. 

AN CÓD CLEACHTAIS DO RIALACHAS COM-
HLACHTAÍ STÁIT (2016)
Tá OSi ar an mbealach chun an Cód Cleachtais do Ri-
alachas Comhlachtaí Stáit (2016) a chomhlíonadh ina 
iomláine. Tá sé ag fáil tacaíochta ina leith sin ón bhFo-
ras Riaracháin, rud atá i mbun athbhreithniú ar an gcreat 
rialachais agus anailís ar bhearnaí faoi láthair. Tá sé mar 
aidhm ag an eagraíocht lánchomhlíonadh a bhaint amach 
faoi dheireadh na bliana 2017.

AN CÓD CAITEACHAIS PHOIBLÍ
Chloígh OSi go hiomlán leis na hoibleagáidí rialachais áb-
hartha uile a ghabhann leis an gCód Caiteachais Phoiblí.

AN TACHT UM EITIC IN OIFIGÍ POIBLÍ, 1995, 
AGUS AN TACHT UM CHAIGHDEÁIN IN OIFIGÍ 
POIBLÍ, 2001
Cinntíonn OSi go gcuirtear forálacha na hAchtanna thu-
asluaite i bhfeidhm go haonfhoirmeach agus go gcom-
hlíontar iad ina n-iomláine, a mhéid atá feidhm acu maidir 
le Comhaltaí Boird agus le haon phoist ainmnithe san ea-
graíocht.

AN DLÍ CÁNACH
Comhlíonann OSi na ceanglais uile atá air faoi dhlí cánach 
na hÉireann.

FREASTAL AR CHRUINNITHE BOIRD AGUS TÁILLÍ
Tá an táille bhliantúil is iníoctha leis na Comhaltaí den 
Bhord don bhliain 2016 ag teacht leis an ráta arna cheadú 
ag an Aire Airgeadais. Laghdaíodh an táille sin i gcomhréir 
leis an Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe 
le Leas an Phobail (Uimh. 2) 2009. Tháinig an laghdú sin in 
éifeacht an 1 Eanáir 2010.

PRÍOMHFHEIDHMEANNACH
De réir alt 14 den Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 
2001, is é an Bord a cheapann an Príomhfheidhmeannach, 
faoi réir fhormheas an Aire. Ag tuairisciú dó don Bhord, 
tá an Príomhfheidhmeannach freagrach as bainistiú 
agus riar laethúil ghnó agus acmhainní (airgeadais agus 
neamhairgeadais) OSi. Tá sé freagrach as caighdeáin arda 
a bhunú agus a choinneáil ar bun maidir le feidhmeanna 
OSi a chur chun feidhme agus as clú a choinneáil ar bun 
i leith neamhchlaontachta, leasanna a thagann salach ar a 
chéile a bhainistiú (má thagann siad aníos) agus seasamh 
le leas an phobail i gcónaí. I gcomhar leis an mBord, tá an 
Príomhfheidhmeannach freagrach as an treo straitéiseach 
a shocrú agus as feidhmiú mar ionadaí poiblí do OSi.

AN COISTE INIÚCHÓIREACHTA AGUS RIOSCA
Is é ról an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca a chinntiú 
go dtugtar cosaint iomlán do leasanna an Rialtais agus do 
leasanna geallsealbhóirí eile i ndáil le tuairisciú gnó agus 
airgeadais agus i ndáil le rialú inmheánach. Tá téarmaí 
tagartha comhaontaithe i bhfeidhm ag an gCoiste. Is é an 
Bord a cheadaigh na téarmaí sin agus déantar athbhreithniú 
orthu ar bhonn bliantúil.
Tá an Coiste comhdhéanta de cheathrar comhaltaí, mar 
atá liostaithe thíos. Is deimhin leis an mBord go gcuimsíonn 
an Coiste an meascán cuí scileanna agus saineolais, lena 
n-áirítear scileanna agus saineolas i gcúrsaí airgeadais, 
iniúchóireachta agus bainistíochta riosca.
Comhaltaí:
An tUasal Padraic Jordan (Cathaoirleach)
Marion Coy Uasal
An tUasal Enda Howley (a ceapadh i mí Aibreáin 2016)
An tUasal Justin Gleeson (a ceapadh i mí Feabhra 2017)
An tUasal Robin Simpson (a chuaigh ar scor i mí Aibreáin 
2016)
Tháinig an Coiste le chéile ceithre huaire le linn na 
bliana 2016. Cuireann an Cathaoirleach ar an gCoiste 
Iniúchóireachta agus Riosca an t-eolas is déanaí ar a chuid 
oibre ar fáil ag gach Cruinniú Boird, ag gníomhú dó faoin mír 
bhuan ‘An tEolas is Déanaí ó na Fochoistí’ atá ar chlár oibre 
an Bhoird. Bíonn rochtain ag an gCoiste Iniúchóireachta 
agus Riosca ar aon saineolas seachtrach a theastaíonn uaidh 
chun a chuid freagrachtaí a chomhlíonadh go héifeachtach. 
Cheadaigh an Coiste agus an Bord Cairt Iniúchóireachta 
Inmheánaí agus an plean oibre Iniúchóireachta Inmheánaí 
le linn na bliana.

AN COISTE CAITEACHAIS CHAIPITIL
Cuireadh an Coiste Caiteachais Chaipitil ar bun chun 
meastóireacht a dhéanamh ar aon tionscadail chaipitil 
bheartaithe ina mbeadh an caiteachas os cionn €250,000 
nó inar dhóigh go mbeadh an caiteachas os cionn na 
suime sin. Tháinig sé le chéile trí huaire sa bhliain 2016. 
Tá téarmaí tagartha comhaontaithe i bhfeidhm ag an 
gCoiste. Is é an Bord a cheadaigh na téarmaí sin agus 
déantar athbhreithniú orthu ar bhonn bliantúil.
Tá an Coiste comhdhéanta de thriúr comhaltaí, mar atá 
liostaithe thíos. Is deimhin leis an mBord go gcuimsíonn 
an Coiste an meascán cuí scileanna agus saineolais.
Comhaltaí:
An tUasal Denis Kelleher (Cathaoirleach)
Sandra Ryan Uasal
An tUasal Padraic Jordan

AN COISTE LUACH SAOTHAIR
Déanann an Coiste Luach Saothair athbhreithniú ar 
fheidhmíocht an Phríomhfheidhmeannaigh. Tá an Coiste 
comhdhéanta de thriúr comhaltaí, mar atá liostaithe 
thíos. Is deimhin leis an mBord go gcuimsíonn an Coiste 
an meascán cuí scileanna agus saineolais.
Comhaltaí:
Oliver Hickey
Enda Howley
Ronan O’Reilly
Tháinig an Coiste le chéile uair amháin sa bhliain 2016.

PLEANÁIL BHLIANTÚIL AGUS BUISÉADÚ BLIANTÚIL

Rinne an Bord Ráiteas Straitéise OSi 2016 – 2018 a 
cheadú i mí na Nollag 2016. Cheadaigh sé an Plean Gnó 
Corparáideach don bhliain 2016 agus an Buiséad don 
bhliain 2016 freisin. Déanann an Bord faireachán agus 
meastóireacht ar an dul chun cinn in aghaidh an bhuiséid 
agus an phlean ag gach cruinniú Boird tríd an Tuarascáil 
Faireacháin Chorparáidigh, na Cuntais Bhainistíochta agus 
an Tuarascáil maidir le hEochairthosaíochtaí Feidhmíochta 
a eisítear gach mí a chur i láthair agus a athbhreithniú. 
Tugtar aghaidh go pras ar aon nithe a thagann chun cinn.

Comhalta Boird Táille Speansais Taistil
Freastal ar 
Chruinnithe 
an Bhoird 

Freastal ar Chruinnithe an 
Choiste Iniúchóireachta agus 
Riosca

Mr Ronan O’Reilly €11,970 €333 7 n/a

Ms Marion Coy €7,695 €2,106 6 4

Mr Padraic Jordan €7,695 Nialas 6 4

Mr Oliver Hickey €7,695 Nialas 6 n/a

Mr Robin Simpson €2,565 Nialas 1 2

Mr Noel Ward Nialas Nialas 3 n/a

Mr Denis Kelliher Nialas €811 2 n/a

Mr Justin Gleeson Nialas Nialas 4 n/a

Mr Enda Howley Nialas €1,890 4 1

Ms Sandra Ryan Nialas Nialas 4 n/a

€37,620 €5,140
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LUACH SAOTHAIR AN PHRÍOMHFHEIDHMEAN 
NAIGH

Tá sonraí faoin luach saothair a fuair an tUasal Colin Bray, 
an Príomhfheidhmeannach, le fáil sna Ráitis Airgeadais don 
bhliain 2016. Tá an pá ag teacht le treoirlínte ón Rialtas.

SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT CHORPARÁI 
DEACH

Aithníonn OSi an fhreagracht atá air i ndáil le sábháil-
teacht, sláinte agus leas a fhostaithe uile ag an obair agus i 
ndáil le sábháilteacht, sláinte agus leas gach duine den pho-
bal a bhféadfadh go rachadh oibríochtaí na heagraíoch-
ta i bhfeidhm orthu. Cuimsíonn an Coiste Sláinte agus 
Sábháilteachta ionadaithe don fhoireann agus ionadaithe 
don lucht bainistíochta araon. Tháinig sé le chéile roinnt 
uaireanta sa bhliain, agus athbhreithniú á dhéanamh aige 
ar dhoiciméid, ar nósanna imeachta agus ar chleachtais ar 
mhaithe le feasacht sábháilteachta a mhéadú laistigh den 
eagraíocht. 

Pléitear cúrsaí Sláinte agus Sábháilteachta go rialta ag cru-
innithe foirne trí na struchtúir thuairiscithe mhíosúil um 
Shláinte agus Sábháilteacht atá i bhfeidhm do Cheannairí 
Foirne. Cinntíonn sé sin gur ar leibhéal foirne a luíonn an 
fhreagracht as feasacht a mhúscailt ar cheanglais Sláinte 
agus Sábháilteachta agus as na ceanglais sin a chomhlíon-
adh. Tá gach oifig de chuid OSi feistithe le dífhibrileoirí 
agus leanadh ar aghaidh le faireachán a dhéanamh ar an 
trealamh sin le linn na bliana 2016.

Áiríodh iad seo a leanas leis na gníomhaíochtaí ar tugadh 
fúthu sa bhliain 2016:

• Cúrsaí athnuachana sa Gharchabhair a sholáthar agus 
freagróirí uathdhífhibrilithe sheachtraigh atá ann cheana 
a athbhailíochtú

•  Oiliúint Pas Shábháilte a athnuachan d’oibrithe alla-
muigh agus oiliúint sa tSábháilteacht Uisce a chur ar 
oibrithe allamuigh roghnaithe

• Ceannairí Foirne nua a chur ar an eolas faoi dhualgais 
Sláinte agus Sábháilteachta

• Cigireachtaí sábháilteachta a dhéanamh ar áitribh agus 
ar fheithiclí i ngach oifig réigiúnach agus i roinnt oifigí 
ceanncheathrún

• Faireachán a dhéanamh ar úsáid na bhfoirmeacha um 
Bearta Sábháilte a tugadh isteach sa bhliain 2015

FREAGRACHT CHORPARÁIDEACH

Lean OSi le cur chun feidhme a dhéanamh ar bhearta 
agus ar thionscnaimh a meastar go mbíonn tionchar dear-
fach acu ar lorg carbóin na heagraíochta trí úsáid neam-
héifeachtúil fuinnimh a laghdú. Leanann OSi le cláir amhail 
ríomhobair agus an “scéim um rothaíocht chun na hoibre” 
a reáchtáil ar mhaithe le haistir chairr a laghdú ar leibhéal 
an duine aonair. Áiríodh iad seo a leanas na tionscnaimh 
choigilte fuinnimh ar tugadh fúthu sa bhliain 2016:

• An fhlít feithiclí a uasghrádú trí fheithiclí níos tíosaí a 
chur ar fáil

• Tús a chur le mórthionscadal chun séalú seoidire agus 
maisiú na mbunfhuinneog adhmaid agus cruach ar na 
struchtúir chosanta a chaomhnú agus a athchóiriú ar 
mhaithe le coigiltí fuinnimh a bhaint amach, mar aon le 
deisiúcháin sláinte agus sábháilteachta a dhéanamh.

LEANANN OSi LE FAIREACHÁN A DHÉANAMH AR ÚSÁID FUINNIMH AGUS LE FEA-

BHSUITHE A CHUR CHUN FEIDHME INA LEITH SIN LE CÚNAMH Ó ÚDARÁS FUIN-

NIMH INMHARTHANA NA HÉIREANN (SEAI). D’ÚSÁID OSI 3,046 MWH D’FHUINNEA-

MH SA BHLIAIN 2016, RUD A CHUIMSIGH:

1,425
de leictreachas de bhreoslaí iontaise de bhreoslaí feithicle

957 664
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Thar ceann Bhord Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, aith-
ním an fhreagracht atá orainne as a chinntiú go ndéantar 
córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh airgeadais a cho-
thabháil agus a fheidhmiú.
Ní fhéadann an córas ach dearbhú réasúnta agus ní dearb-
hú 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 faire-

achán 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 airge-
adais a mheas ach na nithe seo a dhéanamh:
• Cineál, méid agus impleacht airgeadais na rioscaí atá ro-

imh 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 ime-
achta 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 réam-
haisnéisí;

• 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 ne-
amhchosanta air eolas d’oibriú na foirne iniúchóireachta 
inmheánaí agus cuirtear pleananna bliantúla iniúchóireach-
ta 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 Iniúchóireach-
ta a dhéanann maoirsiú ar obair na foirne Iniúchóireachta 
Inmheánaí, na bainisteoirí feidhmiúcháin laistigh de Shuirb-
héireacht 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 ath-
bhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais rialaithe 
inmheánaigh airgeadais. Deimhním go ndearna an Bord 
athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheán-
aigh a bhí i bhfeidhm sa bhliain 2016.

SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN
RÁITEAS FAOI RIALÚ INMHEÁNACH 
AIRGEADAIS
Don bhliain dar críoch an 31 nollaig 2016

Ronan O’Reilly

SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN
RÁITEAS AN PHRÍOMHOIFIGIGH 
FEIDHMIÚCHÁIN
Don bhliain dar críoch an 31 nollaig 2016

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 Shuirb-
héireacht Ordanáis Éireann agus ar a hioncam agus caitea-
chas don tréimhse sin.

Agus na ráitis sin á n-ullmhú, ceanglaítear ar an bPríom-
hoifigeach 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 im-
leora chuntasaíochta a choinneáil ina nochtar a staid airge-
adais 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 taifid chuntasaíochta Shuirbhéireacht 
Ordanáis Éireann i gCeanncheathrú Shuirbhéireacht Or-
danáis Éireann i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8.

Colin Bray
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SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Shuirbhéire-
acht Ordanáis Éireann don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 
2016 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.  Ull-
mhaíodh 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 fírin-
neach 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 cui-
readh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad agus gur no-
chtadh go leordhóthanach iad

TUARASCÁIL AN ARD-REACHTAIRE 
CUNTAS AGUS CISTE
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Patricia Sheehan

• réasúntacht na meastachán suntasach cuntasaíochta a rin-
neadh 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 rial-

tacht na n-idirbheart airgeadais. 
Ina theannta sin, léim tuarascáil bhliantúil Shuirbhéireacht Or-
danáis 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 neamhréire-
ach go hábhartha leis an bhfaisnéis sin. Má thagaim ar an eolas 
faoi aon mhíráitis ábhartha dhealraitheacha nó faoi aon ne-
amhréireachtaí ábhartha dealraitheacha, breithnímid na him-
pleachtaí do mo thuarascáil.

CISTIÚ IARCHURTHA SOCHAIR SCOIR
Gan mo thuairim a mhíniú, tarraingím aird ar nóta 12(c) de 
na ráitis airgeadais. Aithníonn an Bord sócmhainn i leith cistiú 
iarchurtha sochair scoir – luach reatha an chistithe a measann 
sé go gcuirfidh an Stát é ar fáil sa todhchaí chun dliteanais 
sochair scoir a ghlanadh de réir mar atá siad dlite. Gné bhu-
núsach den chur chuige cuntasaíochta sin is ea toimhde gurb 
amhlaidh ar an gcéad dul síos go gcuirfear aon ioncam a ghi-
neann 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 sochair scoir sa todhchaí.

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 Shuirb-
héireacht Ordanáis Éireann amhail an 31 Nollaig 2016 agus 
ar a ioncam agus ar a chaiteachas don bhliain 2016; 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 Shuirbhéire-
acht 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.

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 ndear-
nadh 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.
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STATEMENT OF CHANGES IN RESERVES 
Don bhliain dar críoch an 31 nollaig 2016

Cúlchiste Bunaíochta Cúlchiste Ioncaim Iomlán

€ € €

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

Iarmhéid ag an 1 Eanáir 2016 8,466,364 1,833,347 10,299,711

Barrachas don bhliain - 1,627,029 1,627,029

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain - 1,627,029 1,627,029

Iarmhéid ag an 31 Nollaig 2016 8,466,364 3,460,376 11,926,740

Tá an ráiteas faoi shreafaí airgid agus na nótaí ar leathanaigh 12-24 mar chuid de na ráitis airgeadais seo

RÁITEAS FAOI IONCAM CUIMSITHEACH 
Don bhliain dar críoch an 31 nollaig 2016

2016 2015

€ €

Barrachas don bhliain 1,627,029 1,124,286

(Caillteanas)/gnóthachan achtúireach iomlán don 
bhliain

(15,947,000) (34,470,000)

Coigeartú ar chistiú iarchurtha sochair scoir 15,947,000 1,627,029

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain 34,470,000 34,470,000

Tá an ráiteas faoi shreafaí airgid agus na nótaí ar leathanaigh 12-24 mar chuid de na ráitis airgeadais seo

RÁITEAS FAOI IONCAM AGUS CAITEACHAS
Don bhliain dar críoch an 31 nollaig 2016

Nótaí 2016 2015

€ €

Ioncam

Díolachán 2 18,534,213 18,330,490

Deontas Oireachtais faoi Vóta 24
- Fo-mhírcheann A13

7,315,000 -

Deontas Oireachtais faoi Vóta 29
- Fo-mhírcheann D8

- 7,000,000

Glanchistiú iarchurtha sochair scoir 12(c) 5,053,476 8,528,404

Ranníocaíochtaí Pinsin a seoladh chuig an Roinn (375,087) (390,037)

Ioncam oibriúcháin eile 3 40,192 40,978

30,567,794 33,509,835

Caiteachas

Costais táirgthe agus díolacháin 4 (14,951,230) (14,606,487)

Costais dáileacháin agus riaracháin 5 (6,534,113) (6,587,555)

Costais sochair scoir 12(a) (7,824,914) (11,409,963)

(29,310,257) (32,604,005)

Barrachas don bhliain roimh cháin 1,257,537 905,830

Cáin 7 -                -

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí tar éis 
cánach

1,257,537 905,830

Barrachas inchurtha i leith sócmhainn airgeadais 14 369,492 218,456

Barrachas don bhliain 1,627,029 1,124,286

Tá an ráiteas faoi shreafaí airgid agus na nótaí ar leathanaigh 12-24 mar chuid de na ráitis airgeadais seo
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Nótaí 2016 2015

€ €

Sócmhainní neamhreatha

Maoin, gléasra agus trealamh 8 7,038,929 5,350,432

Sócmhainn airgeadais 14 61 61

Suim atá dlite ó chomhlaigh 14 1,033,773 664,281

8,072,763 6,014,774

Sócmhainní reatha

Fardal 4 247,295 220,622

Suimeanna infhaighte 5 2,521,498 3,027,346

Airgead agus coibhéisí airgid 12(a) 4,258,990 7,080,392

7,027,783 10,328,360

Dliteanais reatha (suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin)

Suimeanna iníoctha 11 (3,173,806) (6,043,423)

Glansócmhainní reatha

Sochair scoir

Sócmhainn cistithe iarchurtha sochair scoir 12c 211,000,000 190,000,000

Oibleagáidí sochair scoir (211,000,000) (190,000,000)

Glansócmhainní 11,926,740 10,299,711

Ionadaithe ag

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

Cúlchiste coinnithe ioncaim 3,460,376 1,833,347

11,926,740 10,299,711

2016 2015

€ €

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Barrachas don bhliain 1,627,029 1,124,286

Dímheas 2,813,065 2,480,358

Ús ar thaiscí (1,590) (14,205)

Brabús ar dhíol réadmhaoine, gléasra agus trealaimh (18,985) (16,459)

Barrachas inchurtha i leith sócmhainn airgeadais (369,492) (218,456)

Méadú/(laghdú) ar shuimeanna infhaighte 505,848 (805,110)

Laghdú ar shuimeanna iníoctha (2,869,617) (266,416)

Méadú ar fhardal (26,673) (37,524)

Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 1,659,585 2,246,474

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

Íocaíochtaí chun maoin, gléasra agus trealamh a cheannach (4,501,562) (2,560,569)

Fáltais ar dhiúscairt maoine, gléasra agus trealaimh 18,985 16,459

Glan-eis-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta (4,482,577) (2,544,110)

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin

Ús a fuarthas 1,590 14,205

Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin 1,590 14,205

Glanlaghdú ar airgead agus ar choibhéisí airgid (2,821,402) (283,431)

Airgead agus coibhéisí airgid ag an 1 Eanáir 7,080,392 7,363,823

Airgead agus coibhéisí airgid ag an 31 Nollaig 4,258,990 7,080,392

RÁITEAS FAOI SHREAFAÍ AIRGID 
Don bhliain dar críoch an 31 nollaig 2016

Tá an ráiteas faoi shreafaí airgid agus na nótaí ar leathanaigh 12-24 mar chuid de na ráitis airgeadais seo

RÁITEAS FAOIN STAID AIRGEADAIS 
Ag an 31 nollaig 2016



RÉADMHAOIN, GLÉASRA AGUS TREALAMH

AN BUNACHAR SONRAÍ TOPAGRAFACH NÁISIÚNTA

FARDAL

SUIMEANNA INFHAIGHTE

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 iarm-
harach measta gach sócmhainne de réir méid cothrom thar a saol fónta measta, mar a leanas:
Daingneáin agus feistis   10% 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 dhiús-
cairt, 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.

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 gníom-
haíochtaí 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.

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 Inréa-
daithe an praghas díola (iarbhír nó measta) lúide na costais riachtanacha chur i gcrích go léir.

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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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
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.

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 príom-
hchuspóirí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann leagtha amach in alt 4(2) den Acht sin. Is Eintiteas 
Leasa Phoiblí (“PBE”) í Suirbhéireacht Ordanáis Éireann.

Ullmhaíodh ráitis airgeadais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann (“OSI”) don bhliain dar críoch 
an 31 Nollaig 2016 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. 

RÁITEAS FAOI CHOMHLÍONADH

BONN AN ULLMHÚCHÁIN

IONCAM 

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, ach amháin i gcás sóc-
mhainní 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.

Deontais Oireachtais
Aithnítear ioncam ar bhonn fabhruithe go ginearálta; eisceacht amháin uaidh sin atá i nDeon-
tais 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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CÚLCHISTE BUNAÍOCHTA

Ar lá an Bhunaithe, mar a bhí an 4 Márta 2002, aistríodh sócmhainní agus dliteanais na Suirb-
héireachta 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.

I dtaca le hullmhú na ráiteas airgeadais, ní mór don lucht bainistíochta breithiúnais, meas-
tacháin 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 ghlan-
luacha 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 comhaltaí den Bhord athbhreithniú ar shaolré na sócmhainní agus ar luachanna iarm-
haracha 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 airge-
adais 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 sochair 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:
• An ráta lascaine, athruithe ar an ráta fáltais ar bhannaí corparáideacha ardcháilíochta
• Leibhéil chúitimh sa todhchaí, dálaí sa mhargadh saothair sa todhchaí 

BREITHIÚNAIS AGUS MHEASTACHÁIN CHRITICIÚLA 
CHUNTASAÍOCHTA

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 airge-
adaíochta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha go euro de réir na rátaí malairte atá i bh-
feidhm 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.

Taifeadtar an infheistíocht in An Post GeoDirectory Limited sa chlár comhardaithe mar chos-
tas 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 chom-
hardaithe. Na suimeanna atá dlite ón sciar den bhrabús agus a bhaineann le GeoDirectory, 
taifeadtar iad i “Sócmhainní neamhreatha” sa Ráiteas faoin Staid Airgeadais.

INFHEISTÍOCHT IN GEODIRECTORY

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 Rái-
teas faoin Staid Airgeadais.

Sochair Scoir
Bhunaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann a scéim pinsean sochair scoir féin roimhe sin. Cis-
tíodh é gach bliain ar bhonn íoctar mar a thuilltear le hairgead a fuarthas ón Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe. 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 Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Léirítear i gcostais phinsin na sochair phinsin a thuilleann fostaithe agus léirítear iad glan ó 
ranníocaíochtaí pinsin ó bhaill foirne.  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 aisgh-
abháil 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 phin-
sin a chur ar fáil sna tréimhsí cuntasaíochta a dtuilleann fostaithe iad lena linn.  Tomhaistear 
dliteanais na scéime Sochair Scoir ar bhonn achtúireach trí úsáid a bhaint as modh na n-aonad 
réamh-mheasta creidmheasa.

SOCHAIR FOSTAITHE
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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 €820 (€1,048 in 2015) 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 €78,283 (€68,407 in 2015) a bhaineann le taisteal agus cothú thar lear.

COSTAIS DÁILEACHÁIN AGUS RIARACHÁIN

COSTAIS FOIRNE AGUS FAISNÉIS FOSTAITHE

1. Luach saothair agus costais phá eile

2016 2015

€ €

Tuarastal agus pá 4,506,998 4,481,371

Taisteal agus cothú 106,275 92,956

Oiliúint agus síntiúis 259,739 177,690

Margaíocht agus Cur chun cinn 185,659 173,711

Costais theagmhasacha 55,460 84,764

Táillí Bainc 52,859 53,858

Cothabháil agus deisiúcháin áitreabh oifige 355,726 424,474

Árachas Ginearálta 72,435 78,313

Solas agus teas 249,715 263,753

Glantachán 87,737 101,121

Postas agus Teileafón 120,140 132,584

Gluaiseacht sa soláthar in aghaidh drochfhiach (15,303) (20,000)

Dímheas 177,139 233,192

Táillí gairmiúla 96,303 104,758

Costais dlí agus ghairmiúla 7,075 12,983

Táillí stiúrthóirí 37,620 42,750

Seirbhísí párolla agus comhroinnte seachfhoinsithe 102,592 60,551

Táillí iniúchóireachta 38,000 40,700

Páipéarachas agus trealamh oifige 22,641 26,697

Drochfhiacha 15,303 21,329

6,534,113 6,587,555

2016 2015

€ €

Pá agus tuarastail 11,501,067 11,477,350

Costais árachais shóisialaigh 680,009 658,585

12,181,076 12,135,935

Íocaíochtaí sochair scoir 3,146,524 3,271,596

15,327,600 15,407,531

DÍOLACHÁN

IONCAM OIBRIÚCHÁIN EILE

COSTAIS TÁIRGTHE AGUS DÍOLACHÁIN

2016 2015

€ €

Údaráis Áitiúla 3,004,888 2,874,160

Comhlachtaí agus Fóntais Rialtais 10,179,370 9,491,959

Eile 5,146,232 6,168,094

18,330,490 18,534,213

2016 2015

€ €

Ús ar thaiscí 1,590 14,205

Ioncam eile 38,602 26,773

40,192 40,978

2016 2015

€ €

Costas táirgthe

Tuarastal agus pá 7,674,078 7,654,564

Costais TF 3,166,166 3,263,779

Dímheas 2,635,926 2,247,166

Gabháil sonraí aerbheirthe 484,331 474,955

Taisteal agus cothú 306,511 326,389

Costais choinneála feithiclí 146,374 162,112

Costais theagmhasacha 14,803 14,750

Páipéarachas 27,896 24,593

Trealamh allamuigh 416 276

Costais bhreacairí 3,609 29,098

14,460,110 14,197,682

Costas Díolacháin

Fardal tosaigh 220,622 183,098

Costais phriontála agus íomháineachais sheachfhoinsithe 517,793 446,329

Fardal deiridh (247,295) (220,622)

Costas iomlán táirgthe agus díolacháin 14,951,230 14,606,487
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 Tá suimeanna infhaighte trádála glan ó sholáthar €55,000 in aghaidh drochfhiach (2015: €70,000).

Réiteach na hOibleagáide a bhaineann leis an aistriú chuig Prime2

FARDAL

SUIMEANNA INFHAIGHTE

SUIMEANNA INÍOCTHA – SUIMEANNA A BHEIDH DLITE LAISTIGH DE BHLIAIN AMHÁIN

2016 2015

€ €

Páipéarachas agus soláthairtí oifige 63,130 60,236 

Fardal léarscáilíochta 184,165 160,386

247,295 220,622

2016 2015

€ €

Iarmhéid tosaigh 140,000 -

Breiseanna 3,822 140,000

Suimeanna a gearradh (115,056)            -

Iarmhéid deiridh 28,766 140,000

2016 2015

€ €

Suimeanna infhaighte trádála 749,148 1,017,042

Ioncam fabhraithe 256,309 438,280

Ús infhaighte 1,888 6,733

Suimeanna infhaighte eile 45,734 101,120

Réamhíocaíochtaí 1,049,440 909,010

Suim is féidir a aisghabháil ar chonarthaí 418,979 555,161

2,521,498 3,027,346

2016 2015

€ €

Suimeanna iníoctha trádála 90,522 312,935

CBL 669,619 788,415

Cáin Ioncaim a asbhaineadh faoi ÍMAT 297,009 307,946

Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa 113,131 109,220

Suimeanna iníoctha eile 122,476 116,016

Fabhruithe 1,132,602 1,018,404

Oibleagáid a bhaineann leis an aistriú chuig Prime2 (féach an réiteach thíos) 28,766 140,000

Oibleagáidí faoi chonarthaí 719,681 3,250,487

3,173,806 6,043,423

2. Miondealú ar shochair fostaithe

Rinneadh asbhaintí a bhaineann le pinsin is fiú €544,974 (2015: €756,116) agus aoisliúntas fostaithe is fiú €370,220 (2015: 
€389,434) a asbhaint agus a íoc leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais (2015: an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh 
agus Acmhainní Nádúrtha). B’ionann agus €4,867 (2015: €603) na hasbhaintí fostaithe do bhaill den Scéim Pinsean Seirb-
híse Poiblí Aonair a íocadh leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Ba é 220 duine an meánlíon daoine a fostaíodh sa tréimhse (2015: 227).

I mí an Mhárta 2016, fuair Suirbhéireacht Ordanáis Éireann fógra faoi cheadú tarmligthe lena gceadófaí uaslíon fostaithe 
cothrom le 230 fostaí.

RÉADMHAOIN, GLÉASRA AGUS TREALAMH

CÁIN
Níl aon dliteanas cánach a eascraíonn as gníomhaíocht trádála na bliana ann de bharr caillteanais chánach a tugadh 
ar aghaidh.

Raon
Líon fostaithe

2016 2015

€60,000 - €69,999 15 13

€70,000 - €79,999 9 10

€80,000 - €89,999 3 5

€90,000 - €99,999 2 0

€100,000 - €109,999 0 0

€110,000 - €119,999 0 0

€120,000 - €129,999 1 1

Mótar-fheithiclí
€

Trealamh 
Ríomhaireachta 
agus Bogearraí  

€

Daingneáin 
agus Feistis

€

Iomlán
€

Costas 

Ag an 1 Eanáir 2016 618,213 20,302,108 1,663,068 22,583,389

Breiseanna 81,019 4,370,082 50,461 4,501,562

Diúscairtí (125,413) (5,449,497) - (5,574,910)

Ag an 31 Nollaig 2016 573,819 19,222,693 1,713,529 21,510,041

Dímheas carntha

Ag an 1 Eanáir 2016 410,049 15,274,769 1,548,139 17,232,957

Muirear don tréimhse 95,663 2,635,926 81,476 2,813,065

Diúscairtí (125,413) (5,449,497) - (5,574,910)

Ag an 31 Nollaig 2016 380,299 12,461,198 1,629,615 14,471,112

Glanluach Leabhar

Ag an 31 Nollaig 2016 193,520 6,761,495 83,914 7,038,929

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



40  |  Tuarascáil Bhliantúil 2016 Tuarascáil Bhliantúil 2016  |   41

5. Cur síos ar an scéim

Is é atá sa scéim sochair scoir ná socrú pinsin shainithe tuarastail deiridh ina sainítear sochair agus ranníocaíochtaí trí 
thagairt do rialacháin reatha na scéime “eiseamláirí” earnála poiblí. Leis an scéim, tugtar pinsean (arb ionann é agus 1/80 
in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce nó cnapshuim (arb ionann í agus 3/80 in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin chéilí 
agus leanaí. Is é 65ú breithlá an bhaill an ghnáthaois scoir. Tá daoine a d’éirigh ina mbaill roimh an mbliain 2004 i dteideal 
dul ar scor agus iad 60 bliain d’aois. Is gnách go méadaíonn pinsin atá á n-íoc (agus iarchur) ar aon dul le boilsciú ginearálta 
i dtuarastal earnála poiblí.
Ba ar luacháil achtúireach iomlán a ndearna achtúire neamhspleách cáilithe í an 2 Meitheamh 2017 a bunaíodh an luacháil 
a úsáideadh le haghaidh nochtadh FRS102. Cuireadh ceanglais an Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais san áireamh inti 
chun dliteanais na scéime ag an 31 Nollaig 2016 a mheasúnú.

Ba iad seo a leanas na príomhthoimhdí achtúireacha a úsáideadh:

An meánionchas saoil amach anseo de réir na dtáblaí mortlaíochta a úsáidtear chun an oibleagáid sochair scoir a chin-
neadh. 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 2016.

2016 2015

€ €

Oibleagáidí sochair shainithe 211,000,000 190,000,000

(Gnóthachain) agus caillteanais ó thaithí (2,483,000) (9,530,000)

An céatadán de dhliteanais na scéime      1%      5%

2016 2015

Ráta lascaine 1.85% 2.35%

Ráta méadaithe ar thuarastail 2.50% 2.50%

Ráta méadaithe ar shochair scoir atá á n-íoc 2.50% 2.50%

Boilsciú 1.75% 1.75%

2016 2015

Pinsinéirí reatha - fear atá 65 bliana d’aois 21 22

Pinsinéirí reatha - bean atá 65 bliana d’aois 24 25

Pinsinéirí amach anseo - fear atá 65 bliana d’aois 24 22

Pinsinéirí amach anseo - bean atá 65 bliana d’aois 26 25

4. Stair na ngnóthachan agus na gcaillteanas ó thaithíBaineann an soláthar seo le hoibreacha forbartha bogearraí a theastaíonn chun custaiméir tábhachtach a chumasú leas 
a bhaint as Sonraí Prime2.  Tosaíodh an obair sin sa bhliain 2015 agus bhí costas tabhaithe €115,056 ag baint léi go dtí 
deireadh na bliana 2016. Caithfear sa bhliain 2017 an t-iarmhéid de €28,766. Ní aisíocfar costais na n-oibreacha sin le 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann.

COSTAIS SOCHAIR SCOIR

1. Anailís ar na costais iomlána sochair scoir a gearradh ar an Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas

2016 2015

€ €

Costas seirbhíse reatha 3,700,000 3,400,000

Costais úis 4,500,000 8,400,000

An Deontas Stáit a cuireadh i bhfeidhm chun sochair scoir a íoc (3,146,524) (3,271,596)

Glanchistiú iarchurtha le haghaidh sochair scoir 5,053,476 8,528,404

2016 2015

€ €

Costais seirbhíse reatha 3,700,000 3,400,000

Costais úis 4,500,000 8,400,000

Ranníocaíochtaí ó fhostaithe (375,086) (390,037)

An t-iomlán a muirearaíodh chuig an Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas 7,824,914 11,409,963

2016 2015

€ €

Glanoibleagáidí sochair scoir ag an 1 Eanáir 190,000,000 147,000,000

Costas seirbhíse reatha 3,700,000 3,400,000

Costais úis 4,500,000 8,400,000

Caillteanas/(gnóthachan) achtúireach 15,947,000 34,470,000

Sochair a íocadh (3,147,000) (3,270,000)

Glanoibleagáidí sochair scoir ag an 31 Nollaig 211,000,000 190,000,000

2. Gluaiseacht sa ghlanoibleagáid sochair scoir

3. 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 bh-
feidhm 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 €211m an tsócmhainn cistithe iarchurtha le haghaidh sochair scoir ag an 31 Nollaig 2016 (2015: €190m).
Ba mar seo a leanas a bhí an glanchistiú iarchurtha le haghaidh sochair scoir a aithníodh sa Ráiteas faoi Ioncam agus 
Caiteachas:
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TEAGMHAIS INA DHIAIDH SIN
Ní raibh aon teagmhais thábhachtacha ann.

ORDNANCE SURVEY IRELAND HAS THE USE OF THE FOLLOWING OFFICE PREMISES:
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.

CEANGALTAIS
1. 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 €0.9m, ar íocadh suim €0.4m ina leith faoin 31 Nollaig 2016.

2. 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 2016.
Níl aon léasanna ann maidir le haon ionaid réadmhaoine.
Ag an 31 Nollaig 2016, 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:

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 2016, 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, tagann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann faoi shainchúram na 
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 

CEADÚ NA RÁITEAS AIRGEADAIS
Cheadaigh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais an 2017.
 

2016
€

2015
€

Iníoctha laistigh de bhliain amháin 14,420 14,420

Iníoctha laistigh de thréimhse idir dhá bhliain agus cúig bliana 6,014 20,434

Iníoctha tar éis cúig bliana            -            -

20,434             34,854

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 2016, thaifead An Post GeoDirectory Limited brabús tar éis cánach arbh fhiú 
€754,066 é. Den fhigiúr sin, tá leas mionlaigh ar fiú €369,492 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-in-
aistrithe. 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.

Tá an tsócmhainn airgeadais taifeadta mar seo a leanas sa ráiteas faoin staid airgeadais:

I measc an phríomhphearsanra bainistíochta i Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, na 
comhaltaí den Bhord agus an lucht bainistíochta ginearálta. B’ionann agus €606,341 (2015: €563,144) an cúiteamh iomlán 
a íocadh le príomhphearsanra bainistíochta.  Féach Nóta 13 chun miondealú a fháil ar an luach saothair agus ar na sochair 
a íocadh leis an mBord agus leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin.
Níor tugadh aon iasachtaí do chomhaltaí den Bhord agus ní dhearnadh aon idirbhearta leo sa bhliain dar críoch an 31 
Nollaig 2016.  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 €1.5m ar na hidirbhearta sin (€1.1m sa bhliain 2015) agus bhain siad le conarthaí 
le haghaidh seirbhísí léarscáilithe.

2016 2015

€ €

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 2,565 7,695

An tUasal Padraic Jordan 7,695 7,695

37,620 42,750

2016
€

2015
€

Infheistíocht tosaigh 61 61

Suim atá dlite ó chomhlaigh 1,033,773 664,281

1,033,834 664,342

LUACH SAOTHAIR NA GCOMHALTAÍ DEN BHORD AGUS LUACH SAOTHAIR AN 
PHRÍOMHOIFIGIGH FEIDHMIÚCHÁIN

SÓCMHAINN AIRGEADAIS

IDIRBHEARTA PÁIRTITHE GAOLMHARA

Ní bhfuair na comhaltaí seo a leanas den Bhord aon táillí sa bhliain 2016: 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 €5,062 le linn na bliana 2016 (2015: €6,493).

Is é €125,762 tuarastal bliantúil an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin (€125,762 sa bhliain 2015). B’ionann agus €4,027 na 
speansais taistil agus chothaithe a thabhaigh an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin sa bhliain 2016 (€4,778 sa bhliain 2015). 
Ní théann teidlíochtaí aoisliúntais an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin níos faide ná teidlíochtaí caighdeánacha scéim aois-
liúntais sochair shainithe na seirbhíse poiblí. Níor íocadh aon ranníocaíochtaí aoisliúntais fostóra don bhliain 2016.
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