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I dtaca le Straitéis an Rialtais maidir le Sonraí um Sheirbhísí Poiblí 

2019-2023, bhí áthas orm gur reáchtáil OSI an chéad siompóisiam 

GeoGov i Meán Fómhair 2019. Tugadh cinnteoirí lárnacha na hearnála 

poiblí agus úsáideoirí sonraí príomhúla le chéile ag an ócáid seo chun an 

luach atá ag an fhaisnéis gheospásúil agus na deiseanna suntasacha atá 

aici ar an gcinnteoireacht bunaithe ar fhianaise san earnáil phoiblí a phlé 

agus a chomhroinnt. 
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RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH 

 

 

 

 

 

 

Is cúis áthais dom an tuarascáil 

bhliantúil seo ar chúrsaí gnó 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann in 

2019 a chur i láthair. 

Seo í an chéad tuarascáil bhliantúil faoin 

Ráiteas Straitéise OSI 2019-2021, an 

ráiteas straitéise atá i bhfeidhm faoi 

láthair na huair, agus an dul chun cinn 

atá déanta ag an eagraíocht léirithe go 

breá soiléir sa tuarascáil chun an fhís a 

chur i gcrích le bheith mar ‘An soláthróir 

náisiúnta de shonraí agus d’ardáin 

gheospásúla iontaofa a dhéantar 

cothabháil orthu chun a chinntiú go bhfuil 

sé go deas éasca teacht ar fhoinsí 

digiteacha geografacha an Stáit, agus chun 

iad a chomhroinnt agus a úsáid’. 

In 2019, d'éirigh leis an OSI an misean 

sin atá aige a bhaint amach chun 

‘seirbhísí mapála cinntitheacha agus 

faisnéise geospásúla an Stáit a chruthú, 

a chothabháil agus a sholáthar chun tacú 

le saoránaigh, leis an ngnó agus leis an 

lucht déanta beartais’, ag díriú ar na 

prionsabail lárnacha atá aige, is é sin a 

bheith iontaofa agus údarásach, 

tacaíocht a thabhairt don an rialtas, lena 

fhoireann féin, agus an éifeachtúlacht 

agus táirgiúlacht, chomh maith leis an 

gcomhoibriú agus an dea-rialachas, a 

bharrfheabhsú. 

I dtaca le Straitéis an Rialtais maidir le 

Sonraí um Sheirbhísí Poiblí 2019-2023, 

bhí áthas orm gur reáchtáil OSI an 

chéad siompóisiam GeoGov i Meán 

Fómhair 2019. Tugadh cinnteoirí 

lárnacha na hearnála poiblí agus 

úsáideoirí sonraí príomhúla le chéile ag 

an ócáid seo chun an luach atá ag an 

fhaisnéis gheospásúil agus na deiseanna 

suntasacha atá aici ar an gcinnteoireacht 

bunaithe ar fhianaise san earnáil phoiblí 

a phlé agus a chomhroinnt. D'fhreastail 

go leor daoine ar an ócáid agus tá OSI 

ag tnúth leis go leanfar leis an  

ról ceannaireachta geospásúla náisiúnta 

atá againn agus siompóisiam GeoGov 

2020 a bheith le pleanáil againn. 

In 2019 leanadh ar aghaidh leis an 

gcomhoibriú idir OSI agus an Phríomh-

Oifig Staidrimh (CSO) chun seirbhísí 

údarásacha geo-staidrimh sonraí a 

fhorbairt tuilleadh agus a sholáthar 

tuilleadh, agus is pléisiúr dom é a rá gur 

thug na Náisiúin Aontaithe aitheantas 

orthu mar eiseamláirí ina réimsí 

saineolais faoi seach. 

Tá áthas orm a bheith in ann tuairisc a 

dhéanamh gur chomhlíon OSI na 

gealltanais atá aige faoi Chomhaontú 

um Mapála Náisiúnta na Seirbhíse Poiblí 

le linn 2019, lena n-áirítear an soláthar 

sonraí, an soláthar seirbhíse agus 

cruinnithe geallsealbhóirí a thionóil uair 

sa ráithe. 

Agus an bhéim dírithe ar an 

gcomhoibriú chun tacú le forbairt an 

bhonneagair sonraí náisiúnta agus ar 

cheannaireacht gheilleagrach, molaim 

tiomantas an POF, tiomantas an Uasail 

Colin Bray, agus a fhoireann 

díograiseach go léir as bliain rathúil eile 

a bhaint amach don OSI. Go deimhin, is 

fiú an aitheantas gairmiúil atá bainte 

amach ag an fhoireann ardoilte atá 

againn san OSI a thabhairt faoi deara, 

agus 30% d’fhoireann an OSI 

creidiúnaithe le comhlachtaí gairmiúla 

tionscail, leithéidí SCSI, RICS, ICES, 

agus CIPD. 

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom 

buíochas a ghabháil le mo 

chomhghleacaithe ar an mBord as an 

am, an tiomantas agus an díograis atá 

léirithe acu agus iad ag dul i mbun 

tacaíocht a thabhairt don eagraíocht, 

agus don fhoireann ar fad san OSI, as 

bliain eile lán rath a bhaint amach dúinn 

den athuair. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De réir mar a bhíonn gníomhaireachtaí náisiúnta mapála ar fud an 

domhain ag déileáil leis na himpleachtaí a bhaineann leis an fás atá tagtha 

ar an méid a úsáidtear Sonraí Oscailte i samhlaí gnó, thóg OSI isteach 

ioncam de €18.9 milliún in 2019 agus tháinig méadú 14% ar na díolacháin 

ar líne i gcoinne le díolacháin na bliana roimhe sin. Is mar gheall ar an 

nuálaíocht leanúnach atá déanta ag an OSI i dtaca leis an seachadadh 

táirgí agus seirbhísí geospásúla ar ardchaighdeán atá an rath seo bainte 

amach agus tá sé mar chruthúnas ar an obair atá déanta ag an fhoireann 

ag an lucht bainistíochta agus ag an mBord ar fad, agus ar a ndíograis, 

chomh maith. 
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LÉIRMHEAS LEIS AN BPRÍOMHFHEIDHMEANNACH 

 

 

 

 

 

 

Bliain an-rathúil a bhí ann in 2019, an 

chéad bhliain don Ráiteas Straitéise trí 

bliana atá ag Suirbhéireacht Ordanáis na 

hÉireann (OSI) faoi láthair na huaire, 

bliain ina ndearnamar dul chun cinn 

suntasach chun an fís atá againn a bhaint 

amach le bheith mar ‘An soláthróir 

náisiúnta de shonraí agus d’ardáin 

gheospásúla iontaofa a dhéantar 

cothabháil orthu chun a chinntiú go 

bhfuil sé go deas éasca teacht ar sonraí 

digiteacha geografacha an Stáit, agus 

chun iad a chomhroinnt agus a úsáid’. 

De réir mar a bhíonn gníomhaireachtaí 

náisiúnta mapála ar fud an domhain ag 

déileáil leis na himpleachtaí a bhaineann 

leis an fás atá tagtha ar an méid a 

úsáidtear Sonraí Oscailte i samhlaí gnó, 

thóg OSI isteach ioncam de  

€18.9 milliún in 2019 agus tháinig méadú 

14% ar na díolacháin ar líne i gcoinne le 

díolacháin na bliana roimhe sin. Is mar 

gheall ar an nuálaíocht leanúnach atá 

déanta ag an OSI i dtaca leis an 

seachadadh táirgí agus seirbhísí 

geospásúla ar ardchaighdeán atá an rath 

seo bainte amach agus tá sé mar 

chruthúnas ar an obair atá déanta ag an 

fhoireann ag an lucht bainistíochta agus 

ag an mBord ar fad, agus ar a ndíograis, 

chomh maith. 

Tá an-áthas orm a rá gur éirigh le OSI a 

chuspóirí straitéiseacha a bhaint amach 

in 2019, agus is iad sin: faisnéis 

gheospásúil dírithe, éifeachtach agus 

éifeachtach a chur ar fáil agus a 

bhainistiú; faisnéis, córais, ardáin agus 

seirbhísí geospásúla comhtháite a 

tháirgeadh; an comhoibriú agus an 

chomhpháirtíocht a fhorbairt; an 

cheannaireacht, an chumarsáid & an 

rannpháirtíocht ghníomhach; agus 

eagraíocht a riar a bhfuil an 

trédhearcach, an chuntasacht agus 

oiliúint go huafásach láidir inti.   

In 2019 rinne an OSI GeoHive, an mol 

sonraí geospásúla náisiúnta, a fhorbairt 

tuilleadh i gcomhar leis an Roinn 

Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, 

leis an Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 

agus leis an Roinn Cumarsáide, 

Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Comhshaoil, an Phríomh-Oifig Staidrimh 

agus an Ionad Breathnaithe um Thaighde 

Uile-Oileáin (AIRO) atá lonnaithe in 

Ollscoil Mhá Nuad. 

Áirítear leis na forbairtí náisiúnta 

bonneagair sonraí geospásúla seo a 

rinneadh in 2019: 

• ‘API Eirchód’ (Comhéadan Clárúcháin 

Feidhmchláir) a fhorbairt le haghaidh 

Comhlachtaí Poiblí 

• ‘Breathnóir Mapála um Íogaireacht 

Comhshaoil’ a fhorbairt i 

gcomhpháirtíocht leis an 

nGníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil (EPA) agus leis an Ionad 

Breathnaithe um Thaighde Uile-

Oileáin (AIRO) 

• Breathnóir Léarscála Idirghníomhach 

a fhorbairt le haghaidh ‘Tionscadal 

Éireann 2040’ i gcomhar leis an Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 

• Tacú le Comhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath chun ‘Amharcóir Léarscáil 

Gréasáin um Réadlann Tithíochta 

Bhaile Átha Cliath’ a fhorbairt i 

gcomhpháirtíocht leis an Réadlann 

Taighde Uile-Oileáin (AIRO) 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár 

ngeallsealbhóirí agus lenár gcustaiméirí 

as an tacaíocht leanúnach atá tugtha acu 

agus, go háirithe, ba mhaith liom moladh 

a thabhairt d’fhoireann iomlán OSI agus 

go háirithe do na comhghleacaithe sin a 

chuaigh ar scor i rith na bliana. Mar 

fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a 

ghabháil leis an gCathaoirleach agus le 

Bord Bainistíochta OSI as a dtacaíocht, a 

dtiomantas agus a dtreoir leanúnach i 

rith 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR MISEAN 

Seirbhísí mapála cinntitheacha agus faisnéise geospásúla an Stáit a chruthú, a 

chothabháil agus a sholáthar chun tacú le saoránaigh, leis an ngnó agus leis an 

lucht déanta beartais. 

 

 

 

 

 
 

ÁR bhFÍS 

An soláthróir náisiúnta de shonraí agus d’ardáin gheospásúla iontaofa a 

dhéantar cothabháil orthu chun a chinntiú go bhfuil sé furasta foinsí digiteacha 

geografacha an Stáit a aimsiú, a chomhroinnt agus a úsáid. 
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ÁR LUACHANNA 
 
 

 

 

 

 

 

 

An Mhacántacht & an 

Iontaofacht 

léirithe ag na baill foirne i 

gcónaí sna hidirghníomhaíochtaí 

a bhíonn eatarthu féin agus a 

bhíonn acu leis na custaiméirí 

chomh maith 

 

 

 

 

 

An Fhreagracht 

& an Chuntasacht 

cultúr ina nglactar leis an 

gcuntasacht, an éifeachtúlacht 

agus an luach ar airgead 

 

 

 

 

 

An Tiomantas & an 

Saineolas Teicniúil 

sármhaitheas pearsanta agus 

eagraíochtúil chun caighdeáin 

ghairmiúlachta, 

cheannasaíochta agus 

chruinnis a chomhlíonadh 

 

 

 

 

 

An Fhiontraíocht 

féachaint i gcónaí le 

riachtanais saoránach, ghnó 

agus rialtais a léirmhíniú, a 

chruthú, a mhúnlú agus a 

chomhlíonadh ar bhonn 

tráthúil 



 

ÁR bPRIONSABAIL 
Agus an OSI ag tabhairt faoin a shainordú a chomhlíonadh, beidh a 

chuid gníomhaíochtaí ag teacht aoi réir threoir na bprionsabal 

oibriúcháin seo a leanas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iontaofa agus Údarásach 

Beimid ag díriú ar fhaisnéis gheospásúla Stáit a chruthú, a chothabháil agus a 

chur ar fáil chun a chinntiú go bhfreastalófar ar na riachtanais atá ag ár 

ngeallsealbhóirí atá ag athrú faoi láthair le sonraí agus seirbhísí iontaofa atá 

inrochtana agus éasca le húsáid araon. 
 

 

 

 

 

Tacaíocht a Thabhairt don Rialtas 

Chun tacaíocht a thabhairt don Rialtas, deimhneofaimid go gcuireann na 

cleachtais bainistíochta sonraí atá againn atá ar tús cadhnaíochta le timpeallacht 

láidir sonraí geospásúla a chur ar fáil don tSeirbhís Phoiblí, ag cur ar a gcumas 

seirbhísí níos fearr a sholáhtar agus níos mó faisnéise leis chun tacú leis an 

lucht déanta beartas. 
 

 

 

 

 

Tacaíocht a Thabhairt don Fhoireann 

Tacóimid lenár bhfoireann, ag féachaint orthu mar acmhainn ríthábhachtach 

chun ár gcuid sonraí agus seirbhísí a sholáthar ionas go gcinnteofar inbhuanaithe 

ár n-eagraíochta. 
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ÁR bPRIONSABAIL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Éifeachtúlacht agus an Táirgiúlacht a Bharrfheabhsú 

Leanfaimid orainn ag uasmhéadú éifeachtúlacht agus táirgiúlacht ár n-

acmhainní (daoine, próisis agus teicneolaíocht) lena chinntiú go leanfar leo a 

bheith inbhuanaithe agus go n-úsáidtear iad ar bhealach lena soláthraítear 

seirbhísí feabhsaithe dár ngeallsealbhóirí. 
 

 

 

 

 

 

An Comhoibriú 

Beimid tiomanta don chomhoibriú le comhlachtaí rialtais eile, le saoránaigh 

agus le comhpháirtithe gnó i gcónaí chun luach na faisnéise geospásúla in Éirinn 

a fheabhsú. 
 

 

 

 

 

 

An Dea-Rialachas 

Cinnteoimid go mbeidh ár ngníomhaíochtaí airgeadais, dlíthiúla agus 

rialachais láidir, cuntasach agus trédhearcach. 



 

SPRIOCANNA & GNÍOMHARTHA 

STRAITÉISEACHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agus an OSI ag tabhairt faoin a shainordú a chomhlíonadh, beidh a chuid gníomhaíochtaí ag teacht 

aoi réir na cúig sprioc straitéiseacha seo: Bainfear amach gach aon cheann de na haidhmeanna sin le 

clár bliantúil gníomhaíochtaí a bheidh ailínithe agus monatóireacht déanta air de réir an chur chuige 

atá glactha agus atá fhormheasta ag Creat na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis na torthaí agus na 

tairbhí is gá a bhaint amach chun tacú leis an fhorbairt náisiúnta. 
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SPRIOCANNA & GNÍOMHARTHA 

STRAITÉISEACHA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Táirgeadh agus Bainistíocht Faisnéise Geospásúla atá 

Dírithe, Éifeachtach agus Éifeachtúil 

Leanúint ar aghaidh ag díriú ar chórais agus phróisis bhunúsacha táirgeachta a 

fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, agus straitéisí láidre rialachais sonraí agus 

cáilíochta mar bhonn agus mar thaca leo. 

 

 

Córais, Ardáin agus Seirbhísí Comhtháite Faisnéise 

Geospásúla a Tháirgeadh 

Córais, ardáin agus seirbhísí faisnéise geospásúla OSI a fhorbairt tuilleadh ionas go 

dtáirgeann siad sonraí agus seirbhísí atá iontaofa, inrochtana agus éasca le húsáid 

don saoránach, don lucht gnó agus don lucht déanta beartas. 

 
 

03 An Comhoibriú agus Comhpháirtíochtaí a Fhorbairt 
A chinntiú go ndéantar caidrimh agus comhpháirtíochtaí comhoibritheacha a bhainistiú ar 

bhealach a gcuirtear leis an gcomhroinnt faisnéise idir soláthraithe agus úsáideoirí 

sonraí geospásúla chun an dúbailt a laghdú i ndáil leis an obair agus chun tacú níos 

fearr le tionscnaimh náisiúnta. 

 

04 An Cheannaireacht, an Idirchumarsáid & an Rannpháirtíocht 

Ceannaireacht agus tiomantas láidir a thabhairt don tionscal geospásúil in Éirinn, 

chun cur le luach fadtéarmach na n-infheistíochtaí atá déanta san fhaisnéis 

gheospásúil. Luach agus áisiúlacht na faisnéise geospásúla a chur chun tosaigh, an 

acmhainneacht agus an fhorbairt cumais a chur chun cinn agus an nuálaíocht a chur 

ar aghaidh. 

 

05 Eagraíocht a riar le bheith an-trédhearcach, 

cuntasach, inbhuanaithe agus oilte ar fad. 

Déantar oibríochtaí an OSI de réir chreat rialachais maidir leis an dea-chleachtas 

agus treoirlínte reachtaíochta, cuntasachta agus trédhearcachta. Cinnteoidh OSI 

go mbainfear toradh ar infheistíocht leis an mbainistíocht costas atá ar aon dul leis 

an dea-chleachtas. Tacóidh an OSI lenár bhfoireann chun scileanna a fháil agus a 

fhorbairt a oireann do riachtanais na cuideachta agus do chuspóirí na cuideachta. 

Beimid ag saothrú san OSI chun a chinntiú go gcuirfear leis an  éifeachtúlacht agus 

táirgiúlacht náisiúnta trí shonraí agus seirbhísí geospásúla an OSI a bheith ar fáil le 

húsáid. 

01 

02 
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ÁR SAINORDÚ 

Tá ár bhfeidhmeanna mar atá sainordaithe ag an Rialtas leagtha síos san Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis 

Éireann, 2001 (arna leasú ag Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003) mar seo a leanas atá siad: 

Is í feidhm ghinearálta OSI ná seirbhís náisiúnta mapála a sholáthar sa Stát. I dtaca leis an méid sin, oibreoidh 

sé ar mhaithe le leas an phobail trí thaifid dheifnídeacha náisiúnta léarscáilíochta agus taifid gheografacha 

ghaolmhara an Stáit a chruthú agus a chothabháil. 

Áireoidh feidhmeanna OSI gach uile thasc is gá chun a fheidhm ghinearálta a chomhlíonadh, lena n-áirítear, 

ach gan dochar don mhéid roimhe seo, na nithe seo a leanas: 
 

 

 

(a) An bonneagar fisiceach bunúsach a chothabháil agus 

a fhorbairt a theastaíonn chun tacú le hiarratais 

mhapála, lena n-áirítear greille náisiúnta agus na 

creataí geodasaí agus airde náisiúnta a chothabháil 

agus iad a nascadh le córais idirnáisiúnta, 

(b) Na bunachair sonraí léarscáilíochta Stáit agus 

geografacha ghaolmhara a chruthú agus a chothabháil 

a bhfuil comhsheasmhacht náisiúnta iontu maidir le 

hábhar, airgeadra, stíl agus modh lena n-áirítear na 

réimsí sin nach bhfuil toradh tráchtála bainte amach 

acu ar an ngníomhaíocht, 

(c) Mapáil agus faisnéis gheografach ábhartha a sholáthar 

d'earnálacha poiblí agus príobháideacha mar thaca le 

feidhmeanna agus riachtanais sóisialta, 

eacnamaíochta, reachtúla, oideachais, slándála, gnó 

agus riaracháin, 

(d) Na buntáistí a bhaineann le húsáid na mapála 

náisiúnta agus na mbunachar sonraí gaolmhar a 

spreagadh agus a chur chun cinn agus táirgí, seirbhísí 

agus margaí a fhorbairt chun freastal ar riachtanais 

náisiúnta agus úsáideoirí, 

(e) Comhairle a chur ar fáil don an Rialtas, Aire den 

Rialtas, comhlacht arna bhunú le reacht  

 
nó le heagraíochtaí eile san earnáil phoiblí maidir le 

hábhair a bhaineann le beartas agus cleachtas 

suirbhéireachta, mapála agus faisnéise geografaí agus 

maidir le forbairt bhonneagar náisiúnta bunachar 

sonraí spásúlachta, 

(f) Ionadaíocht a dhéanamh ar an Stát ar leibhéal 

idirnáisiúnta maidir le cúrsaí a bhaineann le faisnéis 

mapála agus geografach, 

(g) An tacaíocht theicniúil riachtanach a sholáthar don 

Phríomh-Shuirbhéir Teorann agus a dhualgais á 

gcomhlíonadh aige maidir le teorainneacha reachtúla 

a theorannú agus na teorainneacha sin a mhapáil ar 

léarscáileanna, 

(h) Chun logainmneacha agus gnéithe ársa a thaispeáint 

sna taifid léarscáilíochta náisiúnta agus i dtaifid agus i 

mbunachair shonraí ghaolmhara i nGaeilge nó i 

mBéarla agus i nGaeilge, 

(i) Cosaint a thabhairt do Chóipcheart an Rialtais ar 

thaifid, bunachair shonraí, táirgí agus ábhar foilsithe 

OSI a chosaint, lena n-áirítear cóipcheart ar thaifid, 

bunachair shonraí, táirgí agus ábhar foilsithe OSI a 

rinneadh roimh an lá bunaithe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

BUAICPHOINTÍ 

SEACHADTA 

STRAITÉISÍ OSI 2019 

 
An Fheidhmíocht Airgeadais 

 

 

€18.9 
In 2019, chruthaigh an OSI ioncam de 

€18.9. 
 

 

 

 

 

14% 
In 2019, tháinig méadú ar dhíolacháin ar líne de 

14% i gcoinne dhíolacháin 

2018. 
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Táirgeadh agus Bainistíocht Faisnéise Geospásúla atá Dírithe, 
Éifeachtach agus Éifeachtúil 

 

⚫ Glacadh páirt ghníomhach i ngrúpa oibre Oifig an 

Phríomhoifigigh Faisnéise (OGCIO) ‘Sonraí mar 

Chumasóir’, ag glacadh ról ceannaireachta i leith 

cúrsaí geospásúla. 

⚫ Tugadh Measúnú Aibíochta ar Chleachtais um 

Bainistíocht Sonraí laistigh de OSI chun feidhmiú na 

Straitéise Rialachais Sonraí a éascú. 

⚫ Forbraíodh tairseach inmheánach um Cháilíocht 

Sonraí ina ndearnadh sonraí ar thrí phríomhthacar 

sonraí náisiúnta a bhailíochtú. 

⚫ Críochnaíodh 80% de thionscadal chun bonneagar 

Domhantarraingt Absalóideach náisiúnta a bhunú. 

⚫ Cruthaíodh néalphointe náisiúnta le haghaidh 

Samhala Dromchla Digití (DSM) agus rinneadh 

athbhreithniú ar an tSamhail Tír-raon Digiteach 

(DTM) Náisiúnta . 

⚫ Forbraíodh sreabhlíne oibríochta chun tacar sonraí 

náisiúnta Clúdach Talún a tháirgeadh. 

 

 
 

 

Córais, Ardáin agus Seirbhísí Comhtháite Faisnéise Geospásúla a Tháirgeadh 
 

⚫ Rinneadh ‘API Eirchód’ (Comhéadan Clárúcháin 
Feidhmchláir) a fhorbairt le haghaidh Comhlachtaí 
Poiblí 

⚫ Tugadh faoi athbhreithniú straitéiseach ar an margadh 
Turasóireachta & Fóillíochta (Amárach Research). 

⚫ Rinneadh ‘Breathnóir Mapála um Íogaireacht 
Comhshaoil’ a fhorbairt i gcomhar leis an 
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) 
agus an Ionad Breathnaithe um Thaighde Uile-Oileáin 
(AIRO) 

⚫ Rinneadh sreabhlíne breactha ortafóta nua le haghaidh 
an eastósctha ghné. 

⚫ Forbraíodh straitéis néal-oibriúcháin hibrideach don 
OSI agus tugadh cruthúnas coincheapa do chaol-
chliaint Bonneagair Sonraí Fíorúla (VDI) chun críche. 

⚫ Choimisiúnaíodh breis is 200 Teraibéad den stóráil 
agus forbraíodh bonneagair OSI tuilleadh chun freastal 
ar an éileamh gnó méadaithe. 

⚫ Leanamar ar aghaidh le GeoHive a fhorbairt, mol 
sonraí geospásúla an Stáit. 
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An Comhoibriú agus Comhpháirtíochtaí a Fhorbairt 
 

⚫ Rinneamar an Meabhrán Tuisceana (MOU) atá againn 

leis an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) a athnuachan, 

agus rinneamar tuilleadh forbartha ar an 

gcomhpháirtíocht atá ann eadrainn chun tacú, i 

gcomhar le chéile, le cur i bhfeidhm Straitéis Sonraí na 

Seirbhíse Poiblí agus tionscnamh Bonneagair Sonraí 

Náisiúnta an Rialtais. 

⚫ I gcomhar leis an bPríomh-Oifig Staidrimh, thacaigh 

OSI le plean forfheidhmithe náisiúnta Sprioc Forbartha 

Inbhuanaithe na hÉireann (SDG) faoi stiúir na Roinne 

Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Comhshaoil, agus bhuaigh OSI dhá dhámhachtain as a 

SDH MicroHive. 

⚫ I gcomhpháirtíocht leis an Réadlann Taighde Uile-

Oileáin (AIRO), thacaighan  OSI le Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath chun an bhreathnóir 

léarscáileanna gréasáin don ‘Réadlann Tithíochta Bhaile 

Átha Cliath’ a fhorbairt. 

⚫ Críochnaíodh roinnt tionscadal idir an OSI agus ionad 

taighde ADAPT i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha 

Cliath ar úsáid an Ghréasáin Shéimeantaigh agus 

theicneolaíochtaí IoT agus foilsíodh roinnt páipéar 

acadúil. 

⚫ Geo-thairseach náisiúnta INSPIRE a fhorbairt agus a 

chothabháil tuilleadh thar ceann na Roinne Tithíochta, 

Pleanála agus Rialtais Áitiúil. 

⚫ Seoladh Breathnóir Léarscála Idirghníomhach um 

Tionscadal 2040 i gcomhpháirtíocht leis an Roinn 

Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí. 

 

 

 

 
 

 

 

An Cheannaireacht, an Idirchumarsáid & an Rannpháirtíocht 
 

⚫ Reáchtáil an OSI an Siompóisiam GeoGov tionscnaimh 

an 26 Meán Fómhair 2020 mar thacaíocht don Straitéis 

Sonraí Seirbhíse Poiblí. 

⚫ Aithníodh an OSI mar an eagraíocht cheannaireachta 

do bhainistíocht faisnéise geospásúla na Seirbhíse Poiblí. 

⚫ Tugadh aitheantas ar an GeoHive atá curtha ar fáil ag 

an OSI mar mhol sonraí geospásúla an Stáit go hoifigiúil. 

⚫ Rinne OSI ionadaíocht ar Éirinn ar an mbonn 

idirnáisiúnta in UN-GGIM, in EuroSDR, in 

EuroGeographics, in Euref agus ar Chlár ISA2, agus bhí 

roinnt róil ceannaireachta geospásúla idirnáisiúnta ag 

OSI in 2019. 

⚫ Rinneadh athbhreithniú ar OSI News, an ríomh-iris 

inmheánach atá againn, i R1 2019 chun feabhsúcháin a 

chur léi agus chun feabhas a chur ar an gcaoi ar féidir le 

Ranna an OSI í a úsáid mar mheán le haghaidh na 

cumarsáide inmheánaí. 
 

 
 

 

 

 

Eagraíocht a Riar le Bheith Thar A Bheith Trédhearcach, 

Cuntasach, Inbhuanaithe Agus Oilte ar Fad. 
 

⚫ D’éirigh leis an OSI a ghealltanais faoi Chomhaontú 

Mapála Náisiúnta na hEarnála Poiblí a chur i gcrích, lena 

n-áirítear an soláthar sonraí, an soláthar seirbhíse agus 

cruinnithe geallsealbhóirí a thionóil uair sa ráithe. 

⚫ Leanadh leis an OSI forálacha an Cheadaithe Tarmligthe 

a chomhlíonadh le linn 2019 agus: 

• 8 daoine a d’imigh ar scor agus 2 daoine a d’éirigh as 

oifig 

• Reáchtáil an OSI 16 chomórtas ardaithe chéime 

inmheánacha,  



16 / TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2019 / 

 

6 chomórtas seachtracha agus 2 iasacht ón 

Státseirbhís agus ón tSeirbhís Poiblí, agus mar 

thoradh air sin tháinig 8 n-iontrálaithe nua isteach 

san eagraíocht in 2019. 

• Bhain 21 ball foirne leas as an scéim um roinnt-

oibre arbh ionann é agus Coibhéis lánaimseartha 

(FTE) de 15.1. 

⚫ Tá 30% d’fhoireann an OSI creidiúnaithe ag 

comhlachtaí tionscail gairmiúla (ICES, SCSI, RICS, 

CIPD, srl.). 
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Dul chun cinn 2019 faoin An tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine 
agus Comhionannas, 2014 (Ar a dtugtar an tAcht um Dualgas na hEarnála Poiblí 
freisin): 

 

Tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSI) tiomanta don 

Dualgas Comhionannais san Earnáil Phoiblí agus Chearta 

an Duine (Dualgas na hEarnála Poiblí) a chur i bhfeidhm. 

Cuireann an dualgas seo oibleagáid reachtúil ar OSI mar 

chomhlacht Poiblí, agus a fheidhm á chomhlíonadh aige 

chun aird a thabhairt ar an ngá atá ann chun deireadh a 

chur leis an idirdhealú, chun an comhionannas deiseanna 

a chur chun cinn 

, agus cearta daonna na foirne agus na n-úsáideoirí 

seirbhíse a chosaint. Le Dualgas na hEarnála Poiblí, éilítear 

ar an OSI measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir 

leis an gcomhionannas agus cearta daonna, agus aghaidh a 

thabhairt air agus é a thuairisciú, de réir mar atá leagtha 

amach in Alt 42 (2) den Acht fá Choimisiún na hÉireann 

um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014. 

 

 

 
 

 
An Dul Chun Cinn in 2019 

 
Forais 

Chomhionannas 

 
Forbairt agus faomhadh Bheartas Comhionannais, Éagsúlachta agus Cuimsitheachta an OSI 

 
Iad Go Léir 

Coiste um Dhualgas na hEarnála Poiblí a bhunú chun ár n-oibleagáidí i leith an dualgais seo a 

mhaoirsiú, agus feabhs a chur orthu, nuair is gá 

 
Iad Go Léir 

I measc an oiliúint d’agallóirí ar cuireadh ar fáil bhí teicnící measúnaithe agus roghnúcháin 

neamh-idirdhealaithe lena n-áirítear an chlaontacht neamhfhiosrach 

 
Iad Go Léir 

 
Infheistíocht sa chóiríocht chun foirgnimh níos inrochtana a fháil le haghaidh Díolachán 

Léarscáileanna / Oifig Phoiblí 

 
Míchumas 

 
An Chothromaíocht Inscne de réir ghráid i dTuarascáil Bhliantúil 2019 

 
Inscne 

Tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm faoi bheartas um Chosaint Leanaí an OSI chun cosaint a 

thabhairt do mhionaoisigh a bhaineann leas as taithí oibre san OSI le linn na hidirbhliana 

 
Aois 

 
Cuireadh oiliúint ar fheasacht um an Meabhairshláinte ar fáil ar bhonn céimneach sna hOifigí 

Réigiúnacha agus sa Cheanncheathrú in 2018/2019 

 
Míchumas 

 
Cuóta (3.6%) bainte amach faoin Straitéis Fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas 2015 - 2024 

 
Míchumas 

 
Oifigeach Comhionannais ceaptha san OSI 

 
Iad Go Léir 

 
D’fhoilsigh an OSI Cairt um Sheirbhís do Chustaiméirí athbhreithnithe agus nuashonraithe don 

bhliain 2019 

 
Iad Go Léir 
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Cothromaíocht Inscne de réir Ghráid 
 

 

 

 

POF 0% 

 
GM 

L1 

L2 

L3A 

L3B 

L4 

L5 

L6 0% 

 
An 

Fhoireann 

Iomlán 
 

Leibhéal % na mBan 

50% 

40% 

33% 

32% 

32% 
 

29% 
 

39% 
 

32% 
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Ráiteas Rialachais 

 
Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird agus 

na Ráitis Airgeadais 

An bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 
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22 
Comhaltaí an Bhoird agus 

Faisnéis Eile 
 

 
 

 

30 
An Ráiteas ar an Rialú 

Inmheánach 
 

 
 

 

34 
An Ráiteas ar Ioncam agus 

Caiteachas 

23 
An Ráiteas Rialachais 

agus Tuarascáil 

Chomhaltaí an Bhoird 
 
 

 

32 
Tuarascáil an Ard-

Reachtaire Cuntas agus 

Ciste 

 

 

34 
Ráiteas ar an Ioncam 

Cuimsitheach 

 

 

 
  

 

35 
Ráiteas ar Athruithe sa 

Chúlchiste 

35 
Ráiteas ar Staid an 

Airgeadais 

 

 
 

  

 

36 
Ráiteas ar na 

Sreafaí Airgid 

37 
Nótaí leis na Ráitis 

Airgeadais 

Á
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COMHALTAÍ AN BHOIRD AGUS FAISNÉIS EILE 

Comhaltaí an Bhoird amhail an 31 Nollaig 2019 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

INIÚCHÓIR An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 3A Sráid an Mhéara Uachtarach, Baile Átha Cliath 2 

ATURNAE Beauchamps Solicitors, Riverside Two, Cé Sir John Rogerson, Baile Áth Cliath 2  

BAINCÉIR Banc na hÉireann, An tSráid Mhór, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 

 

 

 

 

 

 

Ronan O’Reilly 
(Cathaoirleach) 

 

 

 

 

 

 
 

Marian Coy 

 

 

 

 

 

 
 

Justin Gleeson 

 

 

 

 

 

 

 
Padraic Jordan 

 

 

 

 

 

 

 
An Dr Denis Kelliher 

 

 

 

 

 

 

 
An Dr Sandra Ryan 

 

 

 

 

 

 

 
Oliver Hickey 

 

 

 

 

 

 

 
An Dr Enda Howley 

 

 

 

 

 

 

 
Noel Ward 
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AN RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL CHOMHALTAÍ AN BHOIRD 
 

 

 

 

 

An Rialachas 

Is comhlacht reachtúil é Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSI) a bunaíodh ar bhonn reachtúil an 4 Márta 2002, de bhun 

an Achta um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001 (an tAcht). Tá OSI faoi choimirce na Roinne Tithíochta, Pleanála 

agus Rialtais Áitiúil in 2019 agus rinneadh Comhaontú Maoirseachta a chur i gcrích idir an dá chomhalta. 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 

 

Róil agus Dualgais: 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

Tháinig OSI faoi shainchúram Vóta na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Vóta 34) don 

tréimhse an 1 Eanáir 2019 go dtí an 31 Nollaig 2019. Tá sé de cheangal ar OSI ráitis airgeadais bhliantúla 

a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh agus cuirtear na ráitis deimhnithe 

faoi bhráid Thithe an Oireachtais. Tá Príomhoifigeach Feidhmiúcháin OSI freagrach faoin Acht as a 

fheidhmeanna a chomhlíonadh agus as beartais an Bhoird a chur chun feidhme. 

De réir alt 14(13) agus alt 14(15) den Acht, ceanglaítear ar Phríomhfheidhmeannach OSI, nuair a iarrtar 

air, cuntas a thabhairt do Choiste ábhartha de chuid Thithe an Oireachtais, inter alia, maidir le cuntais 

airgeadais na heagraíochta, an leas a bhaintear as acmhainní agus mar a comhlíonadh a chuid feidhmeanna. 

I gcomhréir le hAlt 14 den Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001, is é an Bord a cheapann an 

Príomhfheidhmeannach, faoi réir cheadú an Aire. Ag tuairisciú dó don Bhord, tá an Príomhfheidhmeannach 

freagrach as bainistiú agus riar laethúil ghnó agus acmhainní (airgeadais agus neamhairgeadais) an 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. 

Ní mór don POF agus don fhoireann ardbhainistíochta an treorú straitéiseach leathan arna leagan amach 

ag an mBord a leanúint, agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag na comhaltaí Boird uile 

ar na príomhghníomhaíochtaí agus príomhchinntí a bhaineann le OSI agus ar aon riosca suntasach is dócha 

a eascróidh. Feidhmhíonn an POF mar nasc díreach idir an mBord agus an mbainiseoireacht san OSI. 

Cuireann Alt 26 den Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis, 2001 de cheangal ar an POF na cuntais agus na 

taifid go léir is cuí agus is gnách a choinneáil ar bhonn leanúnach maidir le hairgead a gheobhaidh nó a 

chaithfidh OSI. 

Cuireann Alt 26 den Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis de cheangal ar an OSI na cuntais agus na taifid go 

léir is cuí agus is gnách maidir le hairgead a gheobhaidh nó a chaithfidh OSI, i cibé foirm a cheadóidh an 

Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais le ceadú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Ceanglaítear 

ar an Bord na nithe a leanas a dhéanamh agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú: 

• Beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad sin a chur i bhfeidhm i gcónaí 

• Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama 

• Ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn atá ar siúl, ach amháin más rud é go mbeadh sé neamhoiriúnach go 

gceapfaí go leanfaidh sé ar aghaidh ag feidhmiú, agus 

• A lua cibé acu ar cloíodh nó nár cloíodh leis na caighdeáin chuntasaíochta infheidhme, faoi réir aon 

imeachtaí ábhartha a nochtar agus a mhínítear sna ráitis airgeadais 

Tá an OSI freagrach as taifid chuntas leordhóthanacha a choimeád ina nochtar le cruinneas réasúnta, ag 

tráth ar bith, staid airgeadais an Bhoird agus a chuireann ar a gcumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis 

airgeadais Alt 26 d’Acht OSI. 



24 / TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2019 / 
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FREAGRACHTAÍ BHORD OSI 

Bunaíodh Bord OSI faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001 (an tAcht OSI). Tá feidhmeanna 

an Bhoird leagtha amach sna hailt ábhartha den Acht seo. Tá an Bord freagrach don Aire Tithíochta, 

Pleanála agus Rialtais Áitiúil, agus tá sé freagrach as treoir straitéiseach OSI a leagan amach agus a chinntiú 

go ndéantar bainistiú éifeachtach agus éifeachtúlach ar an eagraíocht. Tá sceideal foirmiúil buanorduithe 

ag an mBord a thugann creat do ghnóthaí an Bhoird. Tarmligeann an Bord cúrsaí áirithe don 

Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, a fhéadfaidh iad a fho-tharmligean chuig a Fhoireann Feidhmiúcháin faoi 

réir a rialú nó a mhaoirseacht iomlán. 

Leagtar amach obair agus freagrachtaí an Bhoird sna Téarmaí Tagartha agus Sceideal Ábhair a choimeádtar 

don Bhoird. Áirítear leis na buanmhíreanna a chuireann an Bord san áireamh: 

• Fógairt leasa 

• Tuarascálacha ó na coistí 

• Tuarascálacha airgeadais agus cuntais bhainistíochta 

• Tuarascálacha ar an fheidhmíocht, agus 

• Cúrsaí forchoimeádta 

Tá an Bord freagrach as cothabháil a dhéanamh ar an fhaisnéis chorparáideach agus airgeadais atá ar fail 

ar shuíomh gréasáin an OSI agus as iontaofacht na faisnéise sin. 

Tá an Bord freagrach as Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2019 a ullmhú agus tar éis athbhreithniú 

mionsonraithe agus aird chuí curtha ar mholtaí an Choiste Iniúchóireachta & Riosca, measann an Bord go 

dtugann na Ráitis Airgeadais léargas fírinneach cóir ar fheidhmíocht agus ar sheasamh airgeadais OSI ag 

deireadh na bliana 2019. 

Ghlac an Bord le Ráiteas Straitéise le haghaidh na blianta 2019-2021 agus déanann sé monatóireacht ar 

nuashonruithe agus forbairtí maidir le feidhmiú an phlean. Tá plean gnó bliantúil agus buiséad ann chun 

tacú leis seo, agus déanann an Bord iad siúd a fhaomhadh. Rinneadh meastóireacht ar fheidhmíocht OSI 

trí thagairt a dhéanamh don phlean bliantúil agus don bhuiséad an 11 Nollaig 2019. Faomhadh Buiséad 

2020 agus Plean Gnó 2020 ar an dáta sin freisin. 

Tá trí choiste ann a thugann tacaíocht don Bhord lena a chuid oibre: 

• An Coiste Iniúchta agus Riosca 

• An Coiste Caiteachais Chaipitiúil 

• An Coiste Luach Saothair 

Tá an Bord freagrach chomh maith as a chuid sócmhainní a chosaint agus as bearta réasúnta a dhéanamh, 

dá bhrí sin, chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc. Déanann an Bord measúnú tréimhsiúil ar 

éifeachtúlacht agus éifeacht a choistí. 

 
Struchtúr an Bhoird 

Ceanglaítear ar Bhord OSI le halt 11 den Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann cathaoirleach agus 

gnáthchomhaltaí nach lú ná ceathrar comhaltaí agus nach mó ná naonúr comhaltaí a bheith aige. Ní 

rachaidh téarma ballraíochta aon chomhalta Boird thar chúig bliana agus ní fhónfaidh aon chomhalta níos 

mó ná dhá théarma. Is é an tAire a cheapfaidh gach comhalta agus ainmneofar duine amháin díobh sin mar 

chathaoirleach. Tá 9 mball neamhfheidhmiúcháin ar Bhord OSI, agus tá aon fholúntas amháin le líonadh. 

Le linn 2019, tháinig an Bord le chéile seacht n-uaire. Sa tábla thíos, tá an tréimhse ina gceapadh na baill 

reatha léirithe: 
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Comhalta de chuid an Bhoird Dáta Ceaptha Téarma 

An tUas Ronan O’Reilly (Cathaoirleach) 22 Bealtaine 2017 Dara 

An tUas Padraic Jordan 22 Bealtaine 2017 Dara 

Marion Coy, Uas 22 Bealtaine 2017 Dara 

An tUas Justin Gleeson 22 Bealtaine 2017 Dara 

An Dr Enda Howley 22 Bealtaine 2017 Dara 

An Dr Denis Kelliher 22 Bealtaine 2017 Dara 

An Dr Sandra Ryan 22 Bealtaine 2017 Dara 

An tUas Oliver Hickey 19 Meitheamh 2017 Dara 

An tUas Noel Ward 21 Nollaig 2017 Dara 

 

Rinne an Bord athbhreithniú ar a éifeachtúlacht féin an 11 Nollaig 2019. 
 

 

 

 

Cathaoirleach an Bhoird 

Tá an Cathaoirleach freagrach as ceannaireacht Bhord OSI agus as a éifeachtúlacht a chinntiú i ngach uile 
ghné 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 & Tuairiscithe Airgeadais’ a ghabhann leis an gCód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí 
Stáit, 2016. 

 

An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca 

Is é an ról atá ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) ná chun tacaíocht a thabhairt don Bhord i 
dtaca lena gcuid freagrachtaí d’ábhair a bhaineann le riosca, le rialú agus le rialachas, agus an dearbhú a 
bhaineann leis sin uile. Tá an CIR neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na heagraíochta. Go sonrach, 
áirithíonn an Coiste go ndéantar monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar na gcórais rialaithe 
inmhéanacha, lena n-áirítear gníomhartha iniúchta. Tuairiscíonn an CIR don Bhord tar éis gach uile 
chruinniú, agus i scríbhinn uair sa bhliain. 

Tá ceathrar comhalta ar an gCoiste mar atá liostaithe thíos agus tá an Bord sásta go gcuimsítear ar an 
gCoiste an meascán cuí scileanna agus saineolais, lena n-áirítear bainistíocht airgeadais, iniúchóireachta 
agus riosca. Tá rochtain ag an gCoiste ar aon saineolas seachtrach a theastaíonn chun comhlíonadh 
éifeachtach a chuid freagrachtaí a éascú. 

Comhaltaí: 

An tUas Padraic Jordan (Cathaoirleach)  
Marion Coy, Uas 
An Dr Enda Howley 
An tUas Justin Gleeson 

Bhí ceithre chruinniú ag an gCoiste le linn 2019. 
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An Coiste Caiteachais Chaipitil 

Bunaíodh an Coiste Caiteachais Chaipitil 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 an Coiste le chéile trí huaire le linn 2019. Tá triúir comhaltaí ar an gcoiste mar atá 

ainmnithe thíos agus tá an Bord sásta go gcuimsítear ar an gCoiste an meascán cuí de scileanna agus den 

saineolais. 

Comhaltaí: 

An Dr. Denis Kelleher 

(Cathaoirleach) An Dr 

Sandra Ryan 

An tUas Padraic Jordan 

 
An Coiste um Luach Saothair agus Aoisliúntas 

Déanann an Coiste Luach Saothair athbhreithniú ar fheidhmíocht an Phríomhfheidhmeannaigh. Tá triúir 

comhaltaí ar an gcoiste mar atá ainmnithe thíos agus tá an Bord sásta go gcuimsítear ar an gCoiste an 

meascán cuí de scileanna agus den saineolais. Níor tháinig an coiste le chéile seachas nuair a tháinig an 

Bord le chéile ina iomláine. Rinneadh athbhreithniú ar fheidhmíocht an POF ag an gcruinniú de chuid an 

Bhoird ar tionóladh i mí na Nollag 2019. 

Comhaltaí: 

An tUas Oliver 

Hickey An Dr Enda 

Howley An tUas 

Ronan O’Reilly 

 
Cumasc Thailte 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. Déanfaidh an t-aonán nua, Tailte Éireann, na feidhmeanna atá de chúram anois ar an gCoimisinéir 

Luachála, ar an Suirbhéir Teorainneacha, Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus an tÚdarás Clárúcháin 

Maoine. Beidh Tailte Éireann freagrach as an gcóras clárúcháin maoine, an t- infreastruchtúr mapála agus 

suirbhéireachta náisiúnta agus an tseirbhís luachala maoine údarásacha a sholáthar don Stát. Dá bhrí sin, is 

é an phríomhfhoinse náisiúnta faisnéise maoine agus sonraí geo-spásúlachta é agus beidh sé ina cheannaire 

ar fhorbairt agus ar sheachadadh seirbhísí faisnéise talún. Le héifeacht ón 1 Eanáir 2018, tháinig OSI faoi 

shainchúram na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, chomh maith leis na comhpháirtithe 

cumaisc, agus táthar ag súil, nuair a bheidh an próiseas cumaisc curtha i gcrích, go bhfanfaidh Tailte Éireann 

faoi choimirce na Roinne sin. 

 
An Cód Caiteachais Phoiblí 

Chloígh OSI go hiomlán le gach oibleagáid rialachais ábhartha den Chód 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 nAchtanna thuasluaite, mar a bhaineann siad le Comhaltaí Boird 

agus aon phoist fostaíochta ainmnithe san eagraíocht i bhfeidhm go haonfhoirmeach agus go gcomhlíontar 

go hiomlán iad. 

 
AN DLÍ CÁNACH 

Tá OSI ag cloí go huile is go hiomlán lena riachtanais faoi dhlí cánach na hÉireann. 
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Tinreamh agus Táillí an Bhoird: 

Tá an táille bhliantúil atá iníoctha le Comhaltaí an Bhoird don bhliain 2019 ar aon dul leis an ráta atá 

ceadaithe ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Laghdaíodh an táille sin i gcomhréir leis an Acht 

um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail (Uimh. 2) 2009 le héifeacht ón 1 Eanáir 

2010. 
 
 

Comhalta de chuid 

an Bhoird 

Bord CIR 
An 

Coiste 

Caipitil 

An Coiste um 

Luach 

Saothair 

Táille 2019 
Costais 

Taistil 

Líon cruinnithe 
7 4 3 0 

  

 

An tUas Ronan 

O’Reilly 

6    €11,970 €375 

Marion Coy, Uas 6 3   €7,695 €904 

An tUas Padraic Jordan 7 4 3  €7,695 - 

An tUas Oliver Hickey 6    €7,695 - 

An tUas Noel Ward 6    Nialas €48 

An Dr Denis Kelliher 0  3  Nialas €307 

An tUas Justin Gleeson 5 4   Nialas €866 

An Dr Enda Howley 6 4   Nialas €219 

An Dr Sandra Ryan 5  2  Nialas 0 
 

 €35,055 €2,719 

 
Ní bhfuair na comhaltaí de chuid an Bhoird an tUasal Noel Ward, an Dr. Denis Kelliher, an tUas Justin Gleeson, an Dr. 

Edna Howley ná an Dr. Sandra Ryan táille Boird faoin bprionsabal ‘Duine Amháin, Tuarastal Amháin’ (OPOS). 

 

Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh 

Tá sonraí faoin luach saothair a fuair an tUasal Colin Bray, an Príomhfheidhmeannach, le fáil i nóta 13 a 

ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 2019. Tá an pá ag teacht le treoirlínte an Rialtais. 

 

Athruithe Tábhachta san Fhoireann 

Níor tharla aon athruithe pearsanra tábhachtacha in 2019. 

 
 

Nochtadh atá de dhíth faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) 

Tá an Bord freagrach as go ndéanfar cinnte de go gcomhlíon OSI le ceangaltais an Chóid Cleachtais chun 

Comhlachtaí Stáit a Rialú (“An Cód”), mar atá foilsithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 

i mí Lúnasa 2016. Ceanglaítear leis an gCód an t-ábhar seo a leanas a bheith nochta: 

 
 

Briseadh síos ar na Sochair Ghearrthéarma d’Fhostaithe 

Tugtar miondealú ar shochair ghearrthéarma fostaithe in nóta 6(b) sna nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais. 
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Costais Chomhairleachta 

Áirítear leis na costais sainchomhairleoireachta costas comhairleachta seachtraí don bhainistíocht agus 

ní cuimsítear leo feidhmeanna seachfhoinsithe gur gnáthghnó na heagraíochta iad. 

 
 2019 (€) 2018 (€) 

Comhairle dlí 49,689 13,298 

Comhairle chánach 6,087 6,678 

Caidreamh Poiblí agus Margaíocht 7,887 16,253 

Comhairle rialachais 37,448 56,643 

Pinsin agus Acmhainní Daonna 5,797 18,184 

An Iniúchóireacht Inmheánach 28,716 29,520 

Comhairle um an leanúnachas gnó 7,609 13,099 
 

Costais Chomhairleachta Iomlána 143,233 153,675 

 

 
Costais Dlí agus Socruithe Dlí 

Ní raibh ann do chomhshocruithe dlíthiúla ná costais ghaolmhara in 2019. 

 
 

Caiteachas ar Thaisteal agus Cothabháil 

 
 2019 (€) 2018 (€) 

Intíre 

Bord 2,719 2,177 

Fostaithe 381,557 378,282 

Idirnáisiúnta 

Bord 0 0 

Fostaithe 96,106 92,570 
 

Iomlán 480,382 473,029 

 
Caiteachas ar Fháilteachas 

Áirítear leis an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais na speansais ar fháilteachas seo a leanas: 
 
 

 2019 (€) 2018 (€) 

Fáilteachas an Bhoird agus na Foirne 4,481 3,411 
 

Iomlán 4,481 3,411 

 

Níor tabhaíodh aon caitheachas ar fháilteachas a bhain le cliaint in 2019. 
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An Sláinte Agus Sábháilteacht Chorparáideach 

Faoin Acht um Shábháilteacht & Sláinte ag an Obair, 2005, a mhéid is féidir go réasúnta agus go praiticiúil, 
tá dualgas ar OSI sábháilteacht, sláinte agus leas a fhostaithe ag an obair a chinntiú, chomh maith le baill 
den phobail a bhféadfadh go rachadh Oibríochtaí na heagraíochta i bhfeidhm orthu. Tá freagracht ar an 
bhfoireann uile ag gach leibhéal den eagraíocht maidir le cúrsaí sláinte agus sábháilteachta. 

 

Is éard atá i Ráiteas Sábháilteachta OSI ná achoimre ar ár gCóras Bainistíochta um Shláinte & Sábháilteachta. 
Tugtar cur síos sa doiciméad seo ar threoirlínte sonracha a bhaineann leis na príomhréimsí laistigh den 
Chóras Bainistíochta um Shláinte & Sábháilteacht. Tacaíonn nósanna imeachta oibríochta, cláir cothabhála 
coiscthí agus cláir bhainistíochta um Shláinte & Sábháilteacht leis an beartas a leagtar amach sa lámhleabhar 
seo agus tá siad ar fáil dár bhfoireann go léir trí inlíon OSI. 

 

Cuimsíonn an Coiste Sláinte & Sábháilteachta ionadaithe don fhoireann agus ionadaithe don lucht 
bainistíochta araon. Tháinig siad le chéile uair sa ráithe chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dhoiciméadú, 
ar nósanna imeachta agus ar chleachtais d'fhonn feasacht sábháilteachta a ardú laistigh den eagraíocht. 

 

Le bileoga cigireachta riosca a úsáid chomh maith le nósanna imeachta oibríochta caighdeánacha ó thaobh 
sreabhadh oibre laethúla, cinntítear feasacht leanúnach den ghá a bhaineann le Sláinte agus Sábháilteacht 
ag leibhéal na foirne. 

Ar Ghníomhaíochtaí 2019, áirítear: 

• Rinneadh athbhreithniú agus leasú ar Ráiteas Sábháilteachta an OSI 

• Tugadh comhairle agus moltaí ar fáil do gach uile gheallsealbhóir 

• Cuireadh seisiúin cur i láthair faisnéise ar siúl le haghaidh na bainisteoirí agus na mball foirne 

• Cuireadh oiliúint ar ionadaithe sábháilteachta nua chun a ról a dhéanamh go héifeachtach 

• Rinneadh cigireacht sábháilteachta ar oifigí agus veaineanna réigiúnacha 

• Rinneadh athbhreithniú agus monatóireacht ar shábháilteacht ó dhóiteán 

• Rinneadh measúnuithe eirgeanamacha agus riosca de réir mar ar iarradh orthu 

• PPE curtha ar fáil de réir mar ar iarradh air 

• Maitrís Scileanna Sláinte agus Sábháilteachta agus foinsí eolais eile a uasdátú 

• Monatóireacht déanta ar Thimpistí / Teagmhais agus gach cleachtas sábháilteachta 

• Tionóladh seisiúin ionduchtaithe earcaíochta agus idirbhliana nua 

• Iniúchadh inmheánach um an tsláinte & sábháilteacht éascaithe 

 
Freagracht Chorparáideach 

Lean OSI ar aghaidh le bearta agus tionscnaimh a chur i bhfeidhm a mheastar a bhfuil tionchar dearfach 
acu ar lorg carbóin na heagraíochta trí úsáid neamhéifeachtúil 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. I measc tionscnamh coigilte fuinnimh a bhí ann in 2019, áirítear: 

• An fhlít feithiclí a uasghrádú agus feithiclí níos tíosaí a fháil 

• Tugadh mórthionscadal chun críche 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. 

• Suiteáladh inslithe áiléir feabhsaithe 

Leanann OSI le faireachán a dhéanamh ar úsáid fuinnimh agus le feabhsuithe a chur chun feidhme ina leith 
sin le cúnamh ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉreann (SEAI). In 2019, d’úsáid OSI 2,684 Mwh 
d’fhuinneamh, lena náirítear: 

1,211 MWh Leictreachais | 796 MWh de Bhreoslaí Iontaise | 677 MWh de Bhreoslaí Feithicle 

 
Ráiteas Comhlíonta 

Tá an Bord tar éis glacadh leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) agus gnásanna a 
chur in áit chun géilliúlacht leis an gCód sin a chinntiú. Ghlac OSI go hiomlán leis an gCód Cleachtais do 

Rialachas Comhlachtaí Stáit do 2019. 
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RÁITEAS AR AN RIALÚ INMHEÁNACH 

An bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019    
 

Raon feidhme na freagrachta 

Thar ceann Bhord Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 

(“OSI”), aithním an fhreagracht atá orainne as a chinntiú 

go ndéantar córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh 

airgeadais a chothabháil agus a fheidhmiú laistigh den 

eagraíocht. Cuirtear san áireamh leis an bhfreagracht seo 

na ceangaltais faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí 

Stáit a Rialú (2016). 

 
Cuspóir an Chórais Rialaithe 

Inmheánaigh 

Áirítear sa chóras um rialú inmheánach airgeadais rialuithe 

airgeadais, oibríochta agus comhlíonta agus córais 

bainistíochta riosca a thacaíonn le tosaíochtaí 

straitéiseacha OSI a bhaint amach, agus cistí an phobail 

agus cistí agus sócmhainní eile as a bhfuil OSI freagrach a 

chosaint. Tá an córas rialaithe inmheánaigh ceaptha chun 

an riosca a bhainistiú go leibhéal infhulaingthe, seachas 

chun deireadh a chur leis. Ní féidir leis an gcóras ach a 

dhearbhú go réasúnta, seachas go hiomlán, go gcosnaítear 

sócmhainní, go n-údaraítear idirbhearta agus go gcuirtear 

i dtaifead iad i gceart, agus go gcoisctear earráidí nó 

neamhrialtachtaí ábhartha nó go mbraithfí iad ar bhealach 

tráthúil. Tá an córas rialaithe inmheánaigh, atá ar aon dul 

leis an treoir a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe i bhfeidhm san OSI don bhliain dar chríoch 

an 31 Nollaig 2019 agus a fhad le dáta faofa na ráiteas 

airgeadais. 

 
An Cumas chun an Riosca a Láimhseáil 

Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) san OSI a 

bhfuil ceathrar comhaltaí Boird a bhfuil saineolas 

airgeadais agus iniúchóireachta acu, agus duine amháin 

díobh ina Chathaoirleach air. Tháinig an CIR le chéile 

ceithre huaire in 2019. Tá feidhm Iniúchta Inmheánaigh 

seachfhoinsithe ag OSI, a bhfuil dóthain acmhainní aici, 

agus tá anailís ar shaincheisteanna riosca agus rialaithe 

laistigh den OSI bunaithe ar a chlár oibre. Déanann an CIR 

an plean iniúchta inmheánaigh a fhaomhadh. 

Tá creat agus próiseas bainistíochta riosca foriomlán ag 

OSI a chuimsíonn beartas bainistíochta riosca ina leagtar 

amach acmhainn riosca OSI, an próiseas bainistíochta 

riosca atá i bhfeidhm ann agus róil agus freagrachtaí na 

foirne maidir le riosca. Eisíodh an polasaí bainistíochta 

riosca don fhoireann go léir a bhfuiltear ag súil leis go n-

oibreoidh siad laistigh de bheartais bhainistíochta riosca 

OSI, chun an lucht bainistíochta a chur ar an airdeall maidir 

le rioscaí atá ag teacht chun cinn agus laigí a rialú agus chun 

glacadh le freagracht maidir le rioscaí agus rialuithe laistigh 

dá réimse oibre féin. 

An Creat Riosca agus Rialaithe 

Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag an OSI 

lena n-aithnítear príomhrioscaí agus lena ndéantar iad a 

thuairisciú chomh maith leis na príomhghníomhartha a 

dhéantar chun déileáil leis na rioscaí sin agus, a oiread is gur 

féidir, chun na rioscaí sin a mhaolú. Cuimsítear ról an 

Phríomhoifigigh Riosca le ról an POF. Tá clár rioscaí ann ina 

n-aithnítear na príomhrioscaí atá ann don OSI agus tá na 

rioscaí sin Aitheanta, tá measúnacht déanta orthu agus tá 

siad grádaithe de réir ord suntasachta. Déanann Bord an OSI 

athbhreithniú ar chlár riosca an Bhoird ag gach uile chruinniú 

Boird. Úsáidtear torthaí na measúnaithe seo chun pleanáil a 

dhéanamh agus chun acmhainní a leithdháileadh ar bhealach 

go ndéantar cinnte de go bhfuil dóthain bainistíocht déanta 

orthu. 

Sa chlár rioscaí cuirtear síos sonraí ar na rialaithe agus ar na 

gníomhartha atá de dhíth chun rioscaí a mhaolú agus sanntar 

dualgais maidir le feidhmiú rialaithe do bhaill foirne ar leith. 

Deimhním go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm a bhfuil 

na gnéithe seo a leanas curtha i bhfeidhm: 

• Cód Iompair Ghnó a éilíonn ar chomhaltaí an Bhoird, ar 

an mbainistíocht agus ar an bhfoireann na caighdeáin 

eiticiúla is airde a choinneáil, ag cinntiú go gcomhlíontar 

ceanglais na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 

• beartais agus nósanna imeachta chun bainistíocht 

feidhmíochta a dhéanamh ar an bhfoireann agus le 

haghaidh forbairt ghairmiúil leanúnach, 

• athbhreithnithe córasacha ag Iniúchóireacht Inmheánach 

ar rialuithe inmheánacha agus ar saincheisteanna riosca, 

• nósanna imeachta do gach príomhphróiseas gnó a 

dhoiciméadú, 

• cláir oiliúna agus feasachta ar leith atá in ainm is rioscaí a 

sainaithníodh a mhaolú a bhaineann le bagairtí reatha agus 

atá ag teacht chun cinn agus saincheisteanna suntasacha 

comhlíonta, 

• freagrachtaí airgeadais agus cuntasacht chomhfhreagrach 

ar leibhéal bainistíochta a shannadh, 

• córas buiséadaithe cuimsitheach ina n-áirítear plean agus 

buiséad bliantúil atá faoi réir cheadú an Bhoird agus ar a 

ndéanann an bhainistíocht sinsearach athbhreithniú rialta, 

• córais agus nósanna imeachta i bhfeidhm atá dírithe ar 

shlándáil na gcóras teicneolaíocht faisnéise a chinntiú, 

• córais rialaithe airgeadais i bhfeidhm le maoirseacht na n-

acmhainní airgeadais agus cosaint sócmhainní a chinntiú, 

• nósanna imeachta chun teipeanna suntasacha rialaithe a 

dheimhniú agus a thuairisciú agus chun gníomh 

ceartaitheach cuí a chinntiú. 
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RÁITEAS AR AN RIALÚ INMHEÁNACH 

 

 

 

 
 

 

 

An Bhainistíocht 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 

aonuaire, 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 

riosca. Tugann an Bord tuairisc ar na príomhrioscaí agus 

ar na bearta maolaithe ag gach cruinniú Boird agus 

déanann sé measúnú orthu lena linn. 

 
Monatóireacht agus Athbhreithniú 

Leanúnach 

Tá nósanna imeachta foirmiúla curtha i mbun chun 

monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe. Sa chás go 

sainaithnítear easpaí rialaithe, cuirtear in iúl iad dóibhsean 

atá freagrach as gníomhaíocht ceartaitheach a ghlacadh 

agus don lucht bainistíochta agus don Bhord, nuair is 

iomchuí, ar bhonn tráthúil. Comhaontaítear na 

feabhsuithe is gá leo siúd atá freagrach as gníomhaíochta 

ceartaithe a ghlacadh agus déantar an dul chun cinn maidir 

le feabhsuithe a chur i bhfeidhm a thuairisciú go hiomchuí 

don bhainistíocht, don CIR agus don Bhord. 

Tá an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe ar 

chreat tuairiscithe rialta bainistíochta, nósanna imeachta 

riaracháin, agus an leithdheighilt dualgas, agus córas 

tarmligin agus cuntasachta ina measc. Deimhním go bhfuil 

an córais mhonatóireachta leanúnacha ag seo a leanas i 

bhfeidhm: 

• go bhfuil na príomhrioscaí agus na rialaithe a baineann 

leo aitheanta agus go bhfuil próisis curtha i bhfeidhm 

chun monatóireacht a dhéanamh ar oibriúchán na 

príomhrialaithe sin agus chun aon lagaithe ar tugadh faoi 

deara iad a thuairisciú, 

• tá socruithe tuairiscithe bunaithe ag na leibhéil uile ar 

bhfuil freagracht as bainistíocht airgeadais sannta, 

• déanann an Bord monatóireacht leanúnach ar an bplean 

bliantúil agusbuiséad ceadaithe lena n-áirítear 

Eochairtháscairí Feidhmíochta, agus 

• déanann an bhainistíocht sinsearach athbhreithniú ar 

bhonn rialta ar fheidhmíocht thréimhsiúil agus bhliantúil 

na dtuarascálacha airgeadais agus neamhairgeadais a 

léiríonn feidhmíocht i gcoinne buiséad agus 

caighdeánacha ábhartha eile. 

An Soláthar 

Tá feidhm thiomanta d'Oifigeach Soláthair / soláthair ag 

OSI. 

Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag OSI 

chun comhlíonadh le rialacha agus treoirlínte soláthair 

reatha a chinntiú agus gur chloígh OSI leis na nósanna 

imeachta sin tríd is tríd le linn 2019. 

 
Párolla 

Úsáideann OSI soláthraí párolla seachfhoinsithe.  Tá 

comhaontú sínithe i bhfeidhm lena sainítear róil agus 

freagrachtaí an OSI agus an tsoláthraí faoi seach. Tá 

rialuithe i bhfeidhm ag an OSI chun a dheimhniú go 

ndéantar an párolla a phróiseáil i gceart agus go ndéanann 

an Iniúchadh Inmheánach athbhreithniú ar na rialuithe sin. 

 
Athbhreithniú ar an Éifeachtúlacht 

Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag OSI 

chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht a 

nósanna imeachta um bainistíocht riosca agus rialaithe: 

cuireann an t-athbhreithniú agus an breithniú a dhéantar 

ar chlár oibre an Choiste Iniúchóireachta Inmheánaí agus 

an breithniú a dhéantar ar a thuarascálacha agus torthaí 

bonn eolas leis an monatóireacht agus athbhreithniú a 

dhéanann OSI ar éifeachtúlach an chórais um rialú 

inmheánach; déantar athbhreithniú ar an tuairisciú rialta a 

dhéanann an Coiste Iniúchóireachta Inmheánaí maidir le 

stádas na timpeallachta rialaithe inmheánaí agus an stádas 

a bhaineann le saincheisteanna a d’eascair as a 

dtuarascálacha féin; an CIR a dhéanann maoirseacht ar an 

obair Iniúchóireachta Inmheánaí; an Fhoireann 

Bainistíochta Sinsearach a bhfuil sé de freagracht orthu an 

creat um rialú inmheánach a fhorbairt agus a chothabháil; 

agus tuairimí seachtracha maidir le hiniúchóireacht nó 

athbhreithnithe agus tuarascálacha arna ndéanamh ag tríú 

páirtithe maidir le saincheisteanna riosca ábhartha agus 

rialaithe. 

Dearbhaím go bhfuil athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht 

na rialuithe inmheánacha do 2019 déata ag an mBord an 

31 Márta 2020. 

 
 

Saincheisteanna Rialaithe Inmheánaigh 

Níor tugadh aon laigí sa rialú inmheánach i faoi deara ndáil 

le 2019 a éilíonn nochtadh sna ráitis airgeadais. 
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Comptroller and Auditor General 
 
 

 

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais  

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 

Tuairim ar na ráitis airgeadais 
 

Táimse tar éis iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann don bhliain dar chríoch 

an 31 Nollaig 2018 de réir mar a cheanglaítear faoi 

forálacha alt 26 den Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis 

Éireann, 2001. Is éard a chuimsítear leis na ráitis airgeadais 

ná 

• an ráiteas ar ioncam agus caiteachas 

• an ráiteas ar ioncam cuimsitheach 

• ráiteas ar athruithe sa chúlchiste 

• an ráiteas ar staid an airgeadais 

• an ráiteas ar an sreabhadh airgid agus 

• na nótaí gaolmhara leo siúd, lena n-áirítear achoimre 

ar pholasaithe suntasacha cuntasaíochta. 

Is í mo thuairim ná go bhfuil léiriú fíor agus cothrom curtha 

ar fáil sna ráitis airgeadais ar shócmhainní, dliteanais agus 

staid airgeadais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann amhail 

an 31 Nollaig 2018 agus ar a ioncam agus caiteachas don 

bhliain 2018 i gcomhréir le Caighdeán um Thuairisciú 

Airgeadais (FRS) 102 – An Caighdeán um Thuairisciú 

Airgeadais atá infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i 

bPoblacht na hÉireann. 
 

Béim an ábhair - cistiú pinsin iarchurtha 

Gan mo thuairim a mhíniú, tarraingím aird ar nóta 12(c) 

de na ráitis airgeadais. Aithníonn Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann 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 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 sochair scoir amach 

anseo. 

Bonn na tuairime 

Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais ar aon dul le 

Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht 

(ISAanna) de réir mar atá fógartha ag an Eagraíocht 

Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá cur síos ar na 

freagrachtaí a chuirtear orm de réir na caighdeán sin ar fáil 

san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo.  Táim 

neamhspleách ar Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus tá 

mo fhreagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta agam i 

gcomhréir leis na caighdeáin. 

Measaim go bhfuil an fhianaise iniúchta atá bailithe agam 

leordhóthanach iomchuí chun bonn a chur le mo thuairim. 

 

Tuairisc ar eolas nach mbaineann leis na ráitis 

airgeadais, agus ar ábhair eile 

Tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann tar éis roinnt eolais 

eile a chur i láthair in éineacht leis na ráitis airgeadais. 

Cuimsítear leis sin an tuarascáil bhliantúil, an ráiteas 

rialuithe agus tuarascáil chomhaltaí an Bhoird, chomh 

maith leis an ráiteas ar rialú inmheánach. Tá cur síos ar fáil 

san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo ar na 

freagrachtaí atá agam chun tuairisciú maidir le heolas dá 

leithéid, chomh maith le ar ábhair eile ar a dtuairiscím trí 

eisceacht. 

Níl aon ní le tuairisciú agam ina leith sin. 

 

Andrew Harkness 

Do, agus thar ceann, an Ard-

Reachtaire Cuntas agus Ciste  26 

Meitheamh 2020 



/ TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2019 / 33  

 

 

 

TUARASCÁIL AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE 

 
 

 

Aguisín a ghabhann leis an tuarascáil 

 

Freagrachtaí an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin 

De réir mar atá sonraithe sa ráiteas rialachais agus i dtuarascáil 

na mBord, tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin freagrach as 

• na ráitis airgeadais a ullmhú san fhoirm a fhorordaítear faoi alt 

26 den Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis 2001 

• a chinntiú go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis 

airgeadais i gcomhréir le FRS 102 

• rialtacht na n-idirbhearta a chinntiú 

• meastóireacht a dhéanamh ar oiriúnacht an bhoinn 

leanúnaigh leis an gcuntasaíocht, agus 

• cibé rialú inmheánach a mheasann siad is gá le go bhféadfar 

ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé 

acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún. 

 

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Ceanglaítear orm de réir alt 26 den Acht um Shuirbhéireacht 

Ordanáis, 2001, iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus tuairisc a thabhairt maidir 

leo faoi bhráid Thithe an Oireachtais. 

Is é cuspóir m’iniúchta dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na ráitis 

airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha mar gheall 

ar chalaois nó ar bhotún. Is ionann dearbhú réasúnta agus 

leibhéal ard dearbhaithe, ach ní ionann é agus ráthaíocht go n-

aimseoidh iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na ISAnna mí-

ráiteas ábhartha, más ann dó, i gcónaí. Féadfaidh míráitis tarlú 

mar gheall ar chalaois nó mar gheall ar bhotún agus meastar iad 

a bheith ábhartha más féidir a bheith ag súil go réasúnta go n-

imreodh siad tionchar, go haonair nó go comhiomlán, ar chinntí 

eacnamaíocha a dhéanann úsáideoirí ar bhonn na ráiteas. 

Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, úsáidim 

breithiúnas gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil ar feadh an 

iniúchta. Agus é sin á dhéanamh agam, 

• Déanaim rioscaí maidir le míráitis ábhartha sna ráitis 

airgeadais, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún, a 

shainaithint agus a mheas; déanaim nósanna imeachta 

iniúchóireachta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm a 

fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus faighim fianaise 

iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le mo 

thuairim a bhunú uirthi. Tá an riosca nach n-aimseofar 

míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos airde ná an 

riosca maidir le ceann a tharlaíonn mar gheall ar bhotún, mar 

go bhféadfadh sé go mbeadh claonpháirteachas, brionnú, 

easnaimh d’aon ghnó, mífhaisnéis, nó gabháil treise ar an rialú 

inmheánach i gceist leis. 

• Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don 

iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta a dhearadh 

atá oiriúnach sna cúinsí, ach nach bhfuil oiriúnach chun tuairim 

a chur in iúl maidir le héifeachtacht na rialuithe inmheánacha. 

• Déanaim measúnú ar oiriúnacht na bpolasaithe cuntasaíochta 

a úsáideadh agus réasúntacht na meastachán cuntasaíochta 

agus an nochta gaolmhar. 

• Tagaim ar thátail maidir le hoiriúnacht na húsáide a bhaintear 

as an mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh agus,  

bunaithe ar an fhianaise iniúchóireachta a fhaightear, maidir le 

cibé acu an bhfuil éiginnteacht ábhartha ann  a bhaineann le 

himeachtaí nó cúinsí a d’fhéadfadh amhras suntasach a 

tharraingt ar chumas Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 

leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Má thagaim ar an 

tátal go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, éilítear orm aird a 

tharraingt i mo thuarascáil ar an nochtadh bainteach sna ráitis 

airgeadais nó, mura leor an nochtadh sin, mo thuairim a 

mhodhnú. Tá mo thátail bunaithe ar an bhfianaise 

iniúchóireachta a fuarthas suas go dáta mo thuarascála. 

D’fhéadfadh go mbeadh imeachtaí nó coinníollacha amach 

anseo mar chúis leis, áfach, go gcuirfear deireadh le 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann leanúint mar ghnóthas 

leantach. 

• Déanaim measúnú ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar 

foriomlán na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear an nochtadh, 

agus cibé acu an léiríonn na ráitis airgeadais na hidirbhearta 

agus imeachtaí bunúsacha ar bhealach lena mbaintear cur i 

láthair cóir amach. 

Cuirim in iúl dóibh siúd atá freagrach as rialachas, i measc nithe 

eile, raon feidhme beartaithe agus uainiú an iniúchta agus tátail 

shuntasacha an iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh a aimsím le 

linn m’iniúchta i dtaca le rialachas inmheánach. 

 

Eolas nach mbaineann leis na ráitis airgeadais 

Ní chumhdaítear le mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an t-

eolas eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní thugaim 

aon chineál tátail maidir le dearbhú ina leith. 

I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na 

ISAnna an t-eolas eile a léamh a cuireadh i láthair agus, le linn 

dom é sin a dhéanamh, breathnú an bhfuil an t-eolas eile 

neamhchomhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó 

leis an eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó an cosúil ar shlí eile 

go bhfuil míráiteas ábhartha déanta ina leith. Más rud é go 

mbainim an tátal, bunaithe ar an obair atá déanta agam, go bhfuil 

míráiteas ábhartha ann i dtaca leis an eolas eile sin, éilítear orm 

é sin a thuairisciú. 

 

Tuairisciú ar cheisteanna eile 

Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na léirbhreithnithe speisialta 

a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus 

lena bhfeidhmiú. Déanaim tuairisc má sainaithním nithe ábhartha 

ann a bhaineann leis an mbealach ina bhfuil gnó poiblí déanta. 

Féachaim le fianaise a fháil ar an rialtacht idirbhearta airgeadais le 

linn an iniúchta. Tugaim tuairisc má éiríonn liom a nochtadh aon 

chás ábhartha nár cuireadh airgead poiblí i bhfeidhm chun na 

críocha dá raibh siad ceaptha nó nár chloí idirbhearta leis na 

húdaráis a rialaíonn iad. 

Tuairiscím freisin trí eisceacht más rud é, i mo thuairim, 

• nach bhfuair mé an t-eolas agus na mínithe ar fad a 

theastaigh uaim le haghaidh m’iniúchta, nó 

• nach raibh na taifead cuntasaíochta dóthanach le iniúchadh 

na ráitis airgeadais a cheadú go fonmhar agus i gceart, nó 

• nach bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifead 

cuntasaíochta. 
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AN RÁITEAS AR IONCAM AGUS CAITEACHAS 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 

 

 
Nótaí 2019 (€) 2018 (€) 

Ioncam 

Díolacháin 2 18,876,382 19,077,815 

Deontas ón Oireachtas Vóta 34 Fotheideal D11 
 

7,585,000 7,414,988 

Glanchistiu iarchurtha sochar scoir 12(c) 3,618,662 4,220,622 

Ranníocaíochtaí Pinsin curtha ar aghaidh 12(a) (431,824) (415,519) 

Ioncam oibriúcháin eile 3 6,283 (4,127) 

 
29,654,503 30,293,779 

Caiteachas 

Costais táirgthe agus díolachán 4 (16,255,865) (15,988,247) 

Costais dáilte agus riaracháin 5 (6,968,041) (6,835,694) 

Costais sochair scoir 12(a) (7,368,176) (7,684,481) 

 
(30,592,082) (30,508,422) 

Easnamh) don bhliain roimh cháin 
 

(937,579) (214,643) 

Cáin 7 - - 

Easnamh ar ghnáthghníomhaíochtaí i ndiaidh cánach 
 

(937,579) (214,643) 

Barrachas inchurtha i leith sócmhainne airgeadais 14 165,724 236,450 

(Easnamh) / Barrachas don bhliain 
 

(771,855) 21,807 

Áirítear an ráiteas ar shreafaí airgid chomh maith leis na nótaí ar na leathanaigh 36-47 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 

 

 

 

RÁITEAS AR AN IONCAM CUIMSITHEACH 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 

 

 
Nótaí 2019 (€) 2018 (€) 

(Easnamh) / Barrachas don bhliain 
 

(771,855) 21,807 

Iomlán an chaillteanais achtúirigh don bhliain 12(b) (33,879,000) (279,000) 

Coigeartú ar mhaoiniú sochair scoir iarchurtha 12(b) 33,879,000 279,000 

(Costas) / ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain 12(a) (771,855) 21,807 

Áirítear an ráiteas ar shreafaí airgid chomh maith leis na nótaí ar na leathanaigh 36-47 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 
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RÁITEAS AR ATHRUITHE SA CHÚLCHISTE 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 

 

 Cúlchiste 

Bunaíochta 

(€) 

Cúlchiste 

Ioncaim 

Reatha (€) 

Iomlá

n 

(€) 

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2018 8,466,364 5,033,630 13,499,994 

Farasbarr don bhliain - 21,807 21,807 

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain - 21,807 21,807 

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2018 8,466,364 5,055,437 13,521,801 

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019 8,466,364 5,055,437 13,521,801 

Easnamh don bhliain - (771,855) (771,855) 

Costas cuimsitheach iomlán don bhliain - (771,855) (771,855) 

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019 8,466,364 4,283,582 12,749,946 

Áirítear an ráiteas ar shreafaí airgid chomh maith leis na nótaí ar na leathanaigh 36-47 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 

 

 
 

RÁITEAS AR STAID AN AIRGEADAIS 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 

 

 Nótaí 2019 (€) 2018 (€) 

Sócmhainní neamh-reatha 

Maoin, gléasra & trealamh 8 6,580,086 6,518,661 

Sócmhainn airgeadais 14 61 61 

Suim dlite ó chomhlach 14 1,630,609 1,464,885 

 8,210,756 7,983,607 

Sócmhainní reatha 

Fardal 9 220,342 225,431 

Infháltais 10 3,680,031 4,043,460 

Airgead tirim agus a choibhéis  3,727,952 3,951,457 

 7,628,325 8,220,348 

Dliteanais reatha (suimeanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin) 

Suimeanna Iníoctha 11 (3,089,135) (2,682,154) 
 

Glansócmhainní reatha  4,539,190 5,538,194 
 

Sochair Scoir    

Sócmhainn maoinithe um shochair scoir iarchurtha 12c 256,500,000 219,000,000 

Comaoin um shocair scoir 12b (256,500,000) (219,000,000) 
 

Glansócmhainní  12,749,946 13,521,801 
 

Arna léiriú ag 

Cúlchiste Bunaíochta  8,466,364 8,466,364 

Cúlchiste ioncaim choinnithe  4,283,582 5,055,437 

 12,749,946 13,521,801 

Áirítear an ráiteas ar shreafaí airgid chomh maith leis na nótaí ar na leathanaigh 36-47 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 
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RÁITEAS AR AN SREABHADH AIRGID 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 

 
 2019 (€) 2018 (€) 

Sreafaí airgid ó ghníomhartha oibriúcháin 

(Easnamh) / Barrachas don bhliain (771,855) 21,807 

Dímheas 2,735,854 3,012,278 

Ús ar thaiscí - 4,871 

Brabús ar dhíolacháin mhaoine, ghléasra agus threalamh (6,283) (744) 

Barrachas inchurtha i leith sócmhainne airgeadais (165,724) (236,450) 

Laghdú / (Méadú) ar Infháltais 363,429 (1,242,592) 

(Laghdú) / Méadú i Suimeanna Iníoctha 406,981 (987,878) 

Laghdú ar an Fhardal 5,089 5,309 

Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 2,567,491 576,601 
 

Sreafaí airgid ó ghníomhartha infheistíochta 

Íocaíochaí chun maoin, gléasra & innealra a shealbhú (2,797,279) (2,827,174) 

Fáltais ón diúscairt mhaoine, ghléasra & threalaimh 6,283 744 

Glan-eis-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta (2,790,996) (2,826,430) 

   

Sreafaí airgid ó oibriúcháin mhaoinithe 

Ús íoctha - (4,871) 
 

Glan (-eis-sreabhadh) / insreabhadh airgid ó 

ghníomhaíochtaí maoinithe 

- (4,871) 

 

Glanlaghdú in airgid tirim nó a choibhéis (223,505) (2,254,700) 
 

Airgead tirim agus a choibhéis amhail an 1 Eanáir 3,951,457 6,206,157 

Airgead tirim nó a choibhéis amhail an 31 Nollaig 3,727,952 3,951,457 

Áirítear an ráiteas ar shreafaí airgid chomh maith leis na nótaí ar na leathanaigh 19-31 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 

 

 

 
 

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
 

 

  1 BEARTAS CHUNTASAÍOCHTA 

 

Tá bonn na bpolasaithe custasaíochta suntasacha a bhfuil Suirbhéireacht Ordanáis Éireann tar éis a ghlacadh leo leagtha 

amach bí íseal. Táthar tar éis iad go léir a chur i bhfeidhm go seasta ar fad na bliana agus ar fad na bliana a tháinig 

roimhe sin. 

 

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. Aonán Sochair Phoiblí (“PBE”) 
is é OSI. 

b) Ráiteas Comhlíonta 

Tá ráitis airgeadais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 
(“OSI”) don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 
ullmhaithe 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. 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 

 

 

 

c) Bonn an ullmhúcháin 

Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe faoi choinbhinsiún 
an chostais stairiúil, seachas i gcás sócmhainní agus 
dliteanais áirithe a thomhaistear ar a luachanna córa, 
faoi mar a mhínítear sna beartais chuntasaíochta 
thíos. Tá na ráitis airgeadais san fhoirm a cheadaigh 
an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil faoin 
Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis 2001. Cuireadh 
na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go 
comhsheasmhach nuair a bhíothas ag déileáil le 
hearraí a mheastar atá ábhartha maidir le ráitis 
airgeadais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann. 

 

d) Ioncam 

Deontais ón Oireachtas 

Déantar an t-ioncam reatha a thuairisciú ar bhonn 
fabhraithe, go hiondúil, cé is moite de Dheontais ón 
Oireachtas a tuairiscítear iad ar bhonn admhála airgid 
tirim. 

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 díolacháin agus ioncaim eile ag an tráth a 
sheoltar amach an táirge nó ag an tráth a chuirtear 
an tseirbhís ar fáil. 

Ioncam Eile 

Tuairiscítear ioncam eile ar bhonn fabhraithe. 

e) Maoin, gléasra agus trealamh 

Is ar a gcostas lúide an dímheas carnach atá maoin, 
gléasra agus trealamh léirithe, oiriúnaithe d’aon 
soláthar le bearnúchán. Soláthraítear dímheas ar an 
maoin, gléasra agus trealamh go léir ag rátaí a 
mheastar chun an costas a dhíscríobh lúide luach 
iarmharach measta gach sócmhainne ar bhonn líne 
dírí thar a saol úsáideach measta, mar seo a leanas: 

Daingneáin agus Feistis: 

10% sa bhliain 

Mótarfheithiclí: 

20% sa bhliain 

Trealamh agus Bogearra 
Ríomhaireachta: 12.5% - 25% sa bhliain 

Is éard atá i gceist leis an luach iarmharach ná an luach 
measta a bhainfear amach ó dhíuscairt sócmhainne 
faoi láthair, tar éis do na costais measta diúscartha a 
bheith bainte de, de réir mar a bheadh an sócmhainn 
roimhe seo ar an aois lena mbeifear ag súil leis a 
bheith mar dheireadh a shaol úsáide, agus an baill sin 
air. 

Más rud é go bhfuil aon fhianaise ann de lagú ar luach 
sócmhainne, tuairiscítear an caillteanas lagaithe sa 
ráiteas faoi ioncam agus caiteachas sa bhliain. 

f) ) An Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta 

Úsáidtear an Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta 
chun sonraí mapála digití a chruthú agus a 
chothabháil. Tá an bunachar sonraí an-tábhachtach 
do ghníomhaíochtaí agus do ghiniúint ioncaim OSI. 

Tá dhá phríomhghné sa Bhunachar Sonraí 
Topagrafach Náisiúnta - an córas bainistíochta 
bunachar sonraí agus na sonraí topagrafacha 
bunúsacha (an bunachar sonraí). 

Tugtar cuntas ar chóras bainistíochta an bhunachair 
sonraí mar Threalamh Ríomhaireachta agus 
Bogearraí faoi réadmhaoin, gléasra agus trealamh 
(féach nóta 8 leis na ráitis airgeadais). 

Cé go bhfuil rochtain ag OSI ar shonraí topagrafacha 
agus go n-úsáideann siad iad, coimeádann Rialtas na 
hÉireann na cearta maoine intleachtúla ar na sonraí. 
Dá réir sin, níor tugadh aon luach do shonraí 
topagrafacha sna ráitis airgeadais seo. 

Caitheann OSI caiteachas ar bhonn leanúnach ag 
cothabháil an bhunachair sonraí topagrafaíochta. 
Gearrtar an caiteachas sin ar an Ráiteas Ioncaim agus 
Caiteachais de réir mar a thabhaítear é. 

g) Fardal 

Is éard atá i bhfardal ná léarscáileanna agus soláthairtí 
clóite, agus aithnítear é sna ráitis airgeadais ag an 
gCostas agus ag an Glanluach Inréadaithe (NRV) níos 
ísle. Ríomhtar an costas ar bhonn an chéad-amach-
amach (FIFO) agus áirítear ann gach costas ceannaigh. 
Is é NRV an praghas díola (iarbhír nó measta) lúide 
gach costas críochnaithe riachtanach. 

 

h) Infháltais 

Tuairiscítear infháltais ar a luach cóir, lúide soláthar i 
leith fiacha amhrasacha. Foráil ar leith is ea an 
soláthar le fiachas amhrasach, agus cruthófar é nuair 
atá fianaise oibiachtúil ann nach mbeidh 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann in ann na suimeanna 
uile atá amach aige a bhailiú. Tuairiscítear na 
gluaiseachtaí go léir sa soláthar d’fhiachais 
amhrasacha sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais. 
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i) Airgeadraí eachtracha 

Aistrítear idirbhearta atá ainmnithe in airgeadraí 
eachtracha go euro ag na rátaí malairte atá i bhfeidhm 
ar dhátaí na n-idirbheart. Aistrítear sócmhainní agus 
dliteanais airgid atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha 
go euro ag na rátaí malairte atá i bhfeidhm ar an dáta 
tuairiscithe agus áirítear gnóthachain agus caillteanais 
mar thoradh air sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais 
don tréimhse. 

 

j) Infheistíocht sa chuideachta GeoDirectory 

Déantar infheistíocht in An Post GeoDirectory DAC 
a thaifeadadh sa ráiteas ar an staid airgeadais mar 
chostas iomlán na hinfheistíochta. Tá sciar na 
Suirbhéireachta Ordanáis de na brabúis iar-éadála 
áirithe sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus 
faightear é ó na dréacht-ráitis airgeadais is déanaí atá 
ar fáil le haghaidh An Post GeoDirectory DAC don 
tréimhse tuairiscithe. Tuairiscítear na suimeanna atá 
dlite ón sciar den bhrabús agus a bhaineann le 
GeoDirectory mar “Shócmhainní Neamhreatha” sa 
Ráiteas faoin Staid Airgeadais. 

k) Sochair 

ghearrthéarmacha 

Sochair fostaithe 
Áirítear sochair ghearrthéarmacha, dála an phá saoire, 
mar chaiteachas a tharla sa bhliain, agus áirítear 
sochair a fhabhraítear ag deireadh bliaina sna 
suimeanna iníochta sa Ráiteas ar Staid an Airgeadais. 

Sochair Scoir 

Bhunaigh an OSI a scéim pinsin sochair shainithe féin 
roimhe seo, scéim a maoinítí ar bhonn bliantúil agus 
ar bhonn íoc mar a úsáidtear ó airgead a fuarthas ón 
Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. 
Cuirtear ranníocaíochtaí a asbhaintear ó thuarastail 
foirne ar ais leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil. 

Chomh maith leis sin, déanann OSI an Scéim Pinsin 
Seirbhíse Poiblí Aonair (‘An Scéim Aonair’) a 
fheidhmiú, gur scéim shochair shainithe í do 
sheirbhísigh phoiblí ar ceapadh iad ar an 1 Eanáir 2013 
nó i ndiaidh an dáta sin. Íoctar ranníocaíochtaí 
chomhaltaí na Scéime 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 cothrom leis an táille um phinsean mar ioncam sa 
mhéid is go bhfuil sé in-aisghabhála, agus seach-
churtha ag deontais a fuarthas sa bhliain d'fhonn 
íocaíochtaí pinsin a scaoileadh. 

Tá na gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a 
tharlaíonn mar gheall ar dhliteanais scéime tuairiscithe 
sa Ráiteas Ioncaim Chuimsithigh agus aithnítear 
coigeartú comhfhreagrach sa mhéid atá in-aisghabhála 
ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. 

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. Is ar 
bhonn cuntasaíochta a dhéantar dliteanais sochair 
scoir a thomhas de réir mhodh 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. 

 

m) Breithiúnais agus meastacháin 
chuntasaíochta thábhachtacha 

Is gá bainistíocht a dhéanamh ar ullmhú na ráiteas 
airgeadais chun breithiúnais, meastacháin agus 
toimhdeana a dhéanamh a dhéanann difear do na 
suimeanna a tugadh le fios le haghaidh sócmhainní 
agus dliteanas amhail an dáta tuairiscithe agus na 
suimeanna a tugadh le fios le haghaidh ioncam agus 
costas i rith na bliana. Mar sin féin, mar gheall gur 
meastachán atá i gceist ciallaíonn sé sin go bhféadfadh 
difear a bheith idir torthaí iarbhír agus na meastacháin 
sin. Is iad na breithiúnais seo a leanas a d’imir an 
tionchar ba shuntasaí ar shuimeanna atá tuairiscithe 
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 Toimhdeana atá 
bunaithe go príomha ar shonraí agus coinníollacha 
inbhraite atá ann ar gach dáta tuairiscithe. 

Bearnúchán maoine, gléasra agus 
trealaimh 
Déantar athbhreithniú maidir leis an dímheas ar 
shócmhainní a dhéantar amúchtadh orthu aon uair a 
léirítear nach bhfuil an suim ghlanluacha in-aisghabhála 
in athruithe a thagann ar na dálaí. Tá caillteanas 
laguithe tuairiscithe don mhéid faoina sáraíonn suim 
ghlanluacha na sócmhainne thar an méid atá in-
aisghabhála. Is ionann an méid atá in-aisghabhála agus 
an méid is airde nuair a bhaintear luach cóir 
sócmhainne an costas díol 
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Chun críocha measúnú a dhéanamh ar an lagú, 
déantar sócmhainní a aicmiú de réir an leibhéil is ísle 
dá bhfuil sreafaí airgid ar leith inaitheanta leo (aonaid 
giniúna airgid). Déantar athbhreithniú ar sócmhainní 
airgeadais a tharla laige dóibh go dtaga malartú 
féideartha ar an laige ag gach uile dháta tuairiscithe. 

An dímheas agus luachanna iarmharacha 

Tá athbhreithniú déanta ag comhaltaí an Bhoird ar 
shaoltréimhsí na sócmhainní agus ar na luacha 
iarmharacha atá gaolmhar le gach aon aicme de 
shócmhainn sheasta daingneáin agus feistis agus 
tháinig an Bord ar an tuairim go raibh soaltréimhsí na 
sócmhainní agus na luacha iarmharacha iomchuí. 

Soláthairtí 
Déanann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann forálacha 
le haghaidh oibleagáidí dlíthiúla agus cuiditheacha is 
eol di a bheith amuigh ag dáta deiridh na tréimhse. 
Déantar na forálacha seo, go ginearálta, bunaithe ar 
fhaisnéis stairiúil nó ábhartha eile, agus déantar iad a 
choigeartú i dtaobh treochtaí a sonraíodh le déanaí. 
Mar sin féin, meastacháin is iad  

de chostais airgeadais eachtraí nach gá go dtarlódh 
siad ar feadh na mblianta. Mar thoradh air seo agus 
ar an leibhéal éiginnteachta a bhaineann leis na torthaí 
deiridh, d’fhéadfadh an toradh féin a bheith an-éagsúil 
ón toradh sin a rinneadh a mheas. 

Comaoin um shochair scoir 
Déantar na boinn tuisceana atá mar bhonn ag na 
luachálacha achtúireacha dá gcinntear na méideanna 
atá aitheanta sna ráitis airgeadais (lena n-áirítear rátaí 
lascaine, rátaí an mhéadaithe i leibhéil chúitimh amach 
anseo, rátaí mortlaíochta agus rátaí i dtreochtaí 
maidir le costas cúram sláinte) a thabhairt chun dáta 
gach bliain bunaithe ar dhálaí eacnamaíocha reatha, 
agus maidir le haon athruithe ábhartha ar théarmaí 
agus coinníollacha na bpleananna pinsin agus iarscoir. 

Is féidir leis an méid seo a leanas tionchar a imirt ar na toimhdeana: 

• An ráta lascaine, athruithe ar ráta an toraidh ar 
bhannaí corparáideacha ardchaighdeáin 

• Leibhéil chúitimh amach anseo, coinníollacha 
margadh saothair amach anseo 

 

 

 

  2 DÍOLACHÁIN 

 
 2019 (€) 2018 (€) 

Údaráis Áitiúla 2,825,000 2,825,000 

Comhlachtaí agus Fóntais Rialtais 9,182,533 9,639,486 

Eile1 6,868,849 6,613,329 

 18,876,382 19,077,815 

 

 
  3 IONCAM OIBRIÚCHÁIN EILE 

 
 

 2019 (€) 2018 (€) 

Ús ar thaiscí - (4,871) 

Fáltais ó Dhíol Mótarfheithiclí 6,283 744 

 6,283 (4,127) 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 Fuarthas suim de €8,178k lena n-áirítear €1,529k den CBL (2018: €8,178k) ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil i rith na bliana faoin gComhaontú Mapála Náisiúnta trína soláthraíonn 

OSI táirgí agus seirbhísí mapála náisiúnta do ranna rialtais agus do chomhlachtaí san earnáil phoiblí. 
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  4 AN COSTAS TÁIRGTHE AGUS DÍOLACHÁN 

 

 2019 (€) 2018 (€) 

Costais táirgthe 

Tuarastail & pá 8,266,274 7,974,517 

Costais TF 4,095,469 3,845,377 

Dímheas 2,588,862 2,885,343 

Sonraí arna ngabháil ón aer 416,049 490,848 

Taisteal & cothabháil 424,121 371,127 

Costais reatha feithiclí 195,340 177,809 

Costais theagmhasacha 10,680 3,304 

Stáiseanóireacht 24,343 23,835 

Trealamh allamuigh 5,675 2,504 

Costais bhreacairí 3,361 1,472 

 16,030,174 15,776,136 

Costas Díolachán 

Fardal tosaigh 225,431 230,740 

Costais phriontála agus íomháineachais sheachfhoinsithe 220,602 206,802 

Fardal deiridh (220,342) (225,431) 
 

Costas iomlán an táirgthe agus na ndíolachán 16,255,865 15,988,247 

 
  5 AN COSTAIS DÁILTE AGUS RIARACHÁIN 

 

 2019 (€) 2018 (€) 

Tuarastail & pá 4,854,796 4,683,447 

Taisteal & cothabháil 56,261 101,902 

Oiliúint & síntiúis 233,343 273,183 

Margaíocht & bolscaireacht 234,281 194,141 

Costais theagmhasacha 102,563 102,626 

Táillí bainc 62,340 54,194 

Caillteanais in airgeadra eachtrach 66 3,383 

Cothabháil agus deisiúcháin áitreabh oifige 376,709 415,951 

Árachas ginearálta 82,146 74,127 

Soilsiú & teas 230,487 216,544 

Glantachán 121,382 114,623 

Postas & teileafón 115,699 123,832 

Gluaiseacht sa soláthar le drochfhiacha 9,054 (19,697) 

Dímheas 146,992 126,935 

Táillí gairmiúla 93,544 140,377 

Táillí dlí 49,689 13,298 

Táillí na Stiúrthóirí 35,055 35,055 

Seirbhísí párolla agus comhroinnte seachfhoinsithe 102,939 91,868 

Táillí iniúchóireachta 32,000 34,000 

Stáiseanóireacht agus trealamh oifige 28,695 31,158 

Drochfhiacha - 24,747 

 6,968,041 6,835,694 
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Áitíonn OSI áitribh i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha 

Cliath a atá saor ó chíos atá curtha ar fáil ag Oifig na 

nOibreacha Poiblí. Sa mhéid thuas áirítear suim de €4,481 

(2018:  

€3,411) maidir le caiteachas siamsaíochta lena  

n-áirítear fáilteachas an Bhoird, ranníocaíochtaí le cumann 

gailf an OSI, agus le carthanais. I measc na gcostas taistil 

agus cothabhála áirítear €96,106 (2018: €92,570) a 

bhaineann leis an taisteal agus cothabháil eachtrach. 

 
 

Anailís ar tháillí gairmiúla agus dlíthiúla 

 
 2019 (€) 2018 (€) 

Táillí dlí 49,689 13,298 

Comhairle chánach 6,087 6,678 

Caidreamh Poiblí agus Margaíocht 7,887 16,253 

Comhairle rialachais 37,448 56,643 

Pinsin agus Acmhainní Daonna 5,797 18,184 

An Iniúchóireacht Inmheánach 28,716 29,520 

Comhairle um an Leanúnachas Gnó 7,609 13,099 

 143,233 153,675 

 

 

 

 

 
 

  6 COSTAIS FOIRNE AGUS FAISNÉIS FAOI NA FOSTAITHE 

 

a) Luach saothair agus costais phá eile 
 

 2019 (€) 2018 (€) 

Pá agus tuarastail 12,158,016 11,758,599 

Ragobair 76,346 81,515 

Liúntais 61,713 42,879 

Costais árachais shóisialaigh 824,995 774,971 

 13,121,070 12,657,964 

Costais sochair scoir 7,368,176 7,684,481 

 20,489,246 20,342,445 

 

Le héifeacht ó mhí Eanáir 2019, tá an ranníocaíocht 

aoisliúntais bhreise (ASC) tar éis teacht isteach in ionad an 

asbhainte a bhaineann le pinsean (PRD), a bhfuil deireadh 

leis, ar aon dul le ciorclán 21/2018 na Roinne Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe. Cé go raibh an PRD bunaithe ar 

luach saothair inchánach, tá an ASC bunaithe ar an luach 

saothair inphinsin, agus air sin amháin. Cé gur beart 

éigeandála sealadach ab ea an PRD, is ranníocaíocht bhuan 

é an ASC, maidir leis an luach saothair inphinsin. 

Asbhaineadh  

ASCanna de €457,129 (2018: €548,597) agus aoisliúntas 

fostaithe de €383,640 (2018: €380,298) agus íocadh leis an 

Roinn Pleanála Tithíochta agus Rialtais Áitiúil iad. 

 B'ionann asbhaintí fostaithe do bhaill SPSPS a íocadh leis 

an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus 

€48,184 (2018: €35,221). 

Ba é an meánlíon daoine a fostaíodh le linn na tréimhse ná 

232 (2018: 230). B'ionann an coibhéis  

lánaimseartha ag deireadh na bliana agus 226 (2018: 224). 

I mí Dheireadh Fómhair 2017, fuair OSI deimhniú chun 

leanúint le smachtbhanna tarmligthe le huasmhéid rialaithe 

fostaí de 230 coibhéis lánaimseartha. 

Níor tabhaíodh aon íocaíochtaí foirceanta in 2019. 
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b) Briseadh síos sochar fostaithe 

Déantar sochair ghearrthéarmacha na bhfostaithe atá níos mó ná €60,000 a aicmiú i mbandaí mar seo a leanas. 

 
 Líon na bhFostaithe 

2019 2018 

Raon 

€60,000 - €69,999 14 14 

€70,000 - €79,999 7 7 

€80,000 - €89,999 10 8 

€90,000 - €99,999 1 3 

€100,000 - €109,999 2 0 

€110,000 - €119,999 0 0 

€120,000 - €129,999 0 0 

€130,000 - €139,999 0 0 

€140,000 - €149,999 0 1 

€150,000 - €159,999 1 0 

Nóta: Chun críocha an nochta seo, áirítear mar shochair gearrthéarmacha maidir le seirbhísí a cuireadh ar fáil le linn na tréimhse tuairiscithe, 

tuarastal, liúntais, agus aon íocaíochtaí eile a dhéantar in ainm an fhostaithe, ach ní áirítear leo ÁSPC an fhostóra. 

 

 

 
 

  7 CÁIN 
 

Níl aon dliteanas cánach ann a tharlaíonn mar gheall ar ghníomhaíocht trádála na bliana de bharr caillteanais chánach a tugadh ar 

aghaidh. 
 

 

 

 

  8 MAOIN, GLÉASRA & INNEALRA 

 

 Mótarfheithiclí 

(€) 

Trealamh & 

Ríomhaireachta & 

Bogearraí (€) 

Socruithe & Feistithe 

(€) 
Iomlá

n 

(€) 

Costas 

Amhail an 1 Eanáir 2019 617,298 22,782,561 2,144,361 25,544,220 

Breiseanna 55,948 2,598,553 142,778 2,797,279 

Diúscairtí (55,560) (275,531) - (331,091) 

Amhail an 31 Nollaig 2019 617,686 25,105,583 2,287,139 28,010,408 
 

Dímheas carntha 

Amhail an 1 Eanáir 2019 508,420 16,792,520 1,724,619 19,025,559 

Muirear don tréimhse 60,429 2,588,862 86,563 2,735,854 

Diúscairtí (55,560) (275,531) - (331,091) 

Amhail an 31 Nollaig 2019 513,289 19,105,851 1,811,182 21,430,322 
 

Glanluach de réir na leabhar 

Amhail an 31 Nollaig 2019 104,397 5,999,732 475,957 6,580,086 

Amhail an 31 Nollaig 2018 108,878 5,990,041 419,742 6,518,661 
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  9 FARDAL 

 

 2019 (€) 2018 (€) 

Stáiseanóireacht agus trealamh oifige 70,874 66,285 

Fardal léarscáileanna 149,468 159,146 

 220,342 225,431 

 

 

 
  10  INFHÁLTAIS 

 
 

 

 2019 (€) 2018 (€) 

Infháltais trádála 693,033 1,078,307 

Ioncam fabhraithe 380,536 267,050 

Infháltais eile 26,961 33,054 

Réamhíocaíochtaí 1,789,147 1,572,868 

Suim in-aisghabhála ar chonarthaí 790,354 1,092,181 

 3,680,031 4,043,460 

Tá suimeanna infhaighte trádála glan ó sholáthar €42,783 le haghaidh drochfhiach (2018: €35,303) 
 

 

 

 

  11  SUIMEANNA INÍOCTHA - SUIMEANNA ATÁ DLITE LAISTIGH D’AON BHLIAIN AMHÁIN 

 
 

 

 2019 (€) 2018 (€) 

Suimeanna iníoctha trádála 1,158,120 344,784 

CBL - 71,525 

ÍMAT 214,235 211,048 

Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa 93,454 83,551 

Suimeanna iníoctha eile 94,967 103,596 

Fabhruithe 847,503 901,059 

Oibleagáidí a tharlaíonn mar gheall ar íocaíochtaí a fuarthas roimh ré ar 

chonarthaí 

680,856 966,591 

 3,089,135 2,682,154 

 

 
 

 
  12  

 

COSTAIS SOCHAIR SCOIR 

 
 

 

a) Anailís ar na sochair scoir iomlán a ghearrtar leis an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas 

 

 2019 (€) 2018 (€) 

Costais seirbhíse reatha 3,700,000 4,100,000 

Costais úis 4,100,000 4,000,000 

Ranníocaíochtaí fostaithe (431,824) (415,519) 

Méid iomlán gearrtha ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais 7,368,176 7,684,481 
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b) Gluaiseacht sa ghlan-chomaoin um shochair scoir 
 

 2019 (€) 2018 (€) 

Glanluacháil chomaoin um shochair scoir amhail an 1 Eanáir 219,000,000 214,500,000 

Costas seirbhíse reatha 3,700,000 4,100,000 

Costais úis 4,100,000 4,000,000 

Caillteanas / (gnóthachan) achtúireach 33,879,000 279,000 

Sochair íoctha (4,179,000) (3,879,000) 

Glanluacháil chomaoin um shochair scoir amhail an 31 Nollaig 256,500,000 219,000,000 

 

c) Sócmhainn maoiniúcháin iarchurtha le haghaidh sochair scoir 

Tuairiscíonn an Bord na suimeanna seo mar sócmhainn a 

fhreagraíonn don dliteanas maoiniúcháin iarchurtha le 

haghaidh sochair scoir de réir an tuairim atá mínithe thuas 

agus de réir roinnt cásanna a tharla roimhe seo. 

Áirítear leis na hócáidí seo an bonn reachtúil faoinar 

mbunaíodh an scéim sochair scoir, agus an beartas agus an 

cleachtas atá ann faoi láthair chun pinsin na 

 seirbhíse poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí 

ón fhostaí agus an próiseas meastacháin bliantúil. Níl aon 

fhianaise ag an mBord nach leanfaidh an beartas cistithe seo 

chun íoc as na suimeanna siúd i gcomhréir leis an gcleachtas 

reatha. 

Is ionann an sócmhainn maoiniúcháin iarchurtha le 

haghaidh sochair scoir amhail ar an 31 Nollaig 2019 agus 

€256.5m (2018: €219m) 

 

Is mar seo a leanas an glanchistiú iarchurtha le haghaidh sochair scoir atá aitheanta sa Ráiteas Ioncaim 

agus Caiteachais: 
 

 2019 (€) 2018 (€) 

Costas seirbhíse reatha 3,700,000 4,100,000 

Costais úis 4,100,000 4,000,000 

Deontas Stáit feidhmithe chun sochair scoir a íoc (4,181,338) (3,879,378) 

Glanmhaoiniú iarchurtha le haghaidh sochar scoir 3,618,662 4,220,622 

 

 
d) Stair gnóthachan agus caillteanas taithí 

 

 2019 (€) 2018 (€) 

Comaoin sochar sainithe 256,500,000 219,000,000 

Caillteanais taithí agus (gnóthachain) 33,879,000 279,000 

Céatadán na ndliteanas scéime 13.2% 0.1% 

 

 

e) Cur síos ar Scéimeanna 

Is éard atá sa scéim sochair scoir ná socrú críochnúil faoi 

thuarastail le sochar sainithe. Dá réir, déantar tairbhithe 

agus ranníocaíochtaí a shainiú trí chomparáid a dhéanamh 

le rialúcháin “múnlacha” reatha i scéimeanna san earnáil 

phoiblí. Soláthraíonn an scéim pinsean (sin 1/80 in aghaidh 

gach bliain seirbhíse), aisce nó cnapshuim (sin 3/80 in 

aghaidh  

 

gach bliain seirbhíse) agus pinsin céilí agus leanaí. Is é an 

gnáth-aois scoir ná 65ú breithlá an chomhalta, agus tá sé 

de cheart ag baill roimh 2004 dul ar scor ag 60. Is gnách 

go méadaítear na pinsin atá á n-íoc (agus á n-iarchur) ar 

aon dul le boilsciú ginearálta tuarastail na hearnála poiblí. 
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Is í an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (“An Scéim 

Aonair”) an scéim shochair shainithe do sheirbhísigh 

phoiblí ar ceapadh iad ar an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh 

ar aon dul leis an Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim 

Aonair agus Forálacha Eile), 2012. Forálann an scéim do 

chnapshuim pinsin agus scoir bunaithe ar luach saothair 

inphinsin ar an meán gairme, agus pinsin chéile agus leanaí. 

Is é an aois phinsin íosta ná 66 bliana (ag ardú de réir 

athruithe ar aois pinsin an Stáit). Cuimsítear leis  

saoráid luathscoir laghdaithe go hachtúireach ó aois 55. 

Téann pinsin atá á n-íoc i méid i gcomhréir leis an innéacs 

praghsanna do thomhaltóirí. 

Bunaíodh an luacháil a úsáideadh do nochtadh FRS102 ar 

luacháil achtúireach iomlán a rinne achtúire neamhspleách 

cáilithe an 20 Feabhra 2020, agus aird ar riachtanais an FRS 

chun measúnú a dhéanamh ar dhliteanais na scéime an 31 

Nollaig 2019. 

 

 

Ba iad na príomhthoimhdí achtúireacha a úsáideadh ná: 
 

 2019 2018 

Ráta lascaine 1.00% 1.85% 

Ráta an mhéadaithe sna tuarastail 2.50% 2.50% 

An ráta méadaithe ar shochair scoir atá á n-íoc 2.50% 2.50% 

Boilsciú 1.75% 1.75% 

 

B’ionann a leanas an meánionchas saoil amach anseo, i 

gcomhréir leis na táblaí básmhaireachta a úsáideadh chun 

an chomaoin um shochair scoir a chinneadh: Leis an 

mbonn um básmhaireacht, a ghlactar leis go sainráite go 

gceadaítear d'fheabhsuithe in  

ionchas saoil thar thréimhse ama, ionas go mbraithfidh an 

t-ionchas saoil ag am an scoir ar an mbliain ina sroicheann 

an ball an aois scoir. Sa tábla thíos, tá an t-ionchas saoil le 

haghaidh comhaltaí atá 65 bliain d’aois in 2018 agus 2019 

léirithe. 

 
 2019 2018 

Pinsinéirí reatha - fireann 65 bliain d'aois 21.5 21.0 

Pinsinéirí reatha - baineann 65 bliain d'aois 23.9 24.0 

Pinsinéirí sa todhchaí - fireann 65 bliain d'aois 24.0 24.0 

Pinsinéirí sa todhchaí - baineann 65 bliain d'aois 26.0 26.0 

 

 

 

  13  SOCHAIR OIFIGE CHOMHALTAÍ AN BHOIRD AGUS LUACH SAOTHAIR AN PHRÍOMHOIFIGIGH 

FEIDHMIÚCHÁIN 
 

 

 
 2019 2018 

Táille € Costais Taistil € 

An tUas Ronan O’Reilly - Cathaoirleach 11,970 375 

Marion Coy, Uas 7,695 904 

An tUas Padraic Jordan 7,695 - 

An tUas Oliver Hickey 7,695 - 

An tUas Noel Ward - 48 

An Dr Denis Kelliher - 307 

An tUas Justin Gleeson - 866 

An Dr Enda Howley - 219 

An Dr Sandra Ryan - - 

 35,055 2,719 
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€159,725 (2018: € 146,961) a bhí mar thuarastal ag an 

bPOF. Ní raibh an POF ag fáil BIK in 2019 ná in 2018 ach 

oiread. Is ionann an taisteal agus an chothaithe a thabhaigh 

an POF agus €9,686 in 2019 (2018: €6,276). Fuair an 

bhainistíocht ghinearálta tuarastail de €566,397  

san iomlán (2018: €543,589) agus BIK de €8,080 (2018: 

€8,080). 

Ní sáraíonn teidlíochtaí aoisliúntais an Phríomhoifigigh 

Feidhmiúcháin agus lucht na bainistíochta ginearálta 

teidlíochtaí caighdeánacha scéim aoisliúntais sochair 

shainithe na seirbhíse poiblí. Níor íocadh aon 

ranníocaíochtaí aoisliúntais fostóra don bhliain 2019. 

 

 
  14  

 

SÓCMHAINN AIRGEADAIS 

 
 

 

Ar an 27 Meán Fómhair 2011 cheannaigh Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann 49 gnáthscair i gCuideachta 

Gníomhaíochta Ainmnithe (DAC) An Post GeoDirectory 

ar €1.25 in aghaidh na scaire, gurbh ionann agus 

infheistíocht iomlán de €61. 

Thuairiscigh An Post GeoDirectory DAC brabús de 

€338,213 tar éis na cánach don bhliain dar chríoch 31 

Nollaig 2019, arbh é leas mionlaigh (49%) de €165,724 

(2018: €236,450) 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 GeoDirectory an Phoist DAC leis sin Maoin 

Intleachtúil Chúlra gach páirtí a chumasc chun táirge a 

fhoirmiú a bhfuil sé ar a sheal ceadúnaithe do thríú 

páirtithe. 

 

Déantar an tsócmhainn airgeadais a thaifeadadh mar seo a leanas sa ráiteas ar an staid airgeadais: 
 

 2019 (€) 2018 (€) 

Infheistíocht tosaigh  61 

Suim dlite ó chomhlach 2018 1,464,885  

Scair an Bhrabúis 2019 165,724  

Suim dlite ó chomhlach 2019 1,630,609  

 

 
  15  IDIRBHEARTA Ó PHÁIRTITHE GAOLMHARA 

 
 

 

I measc an phríomhphearsanra bainistíochta i 

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, tá an Príomhoifigeach 

Feidhmiúcháin, na comhaltaí Boird agus an lucht 

bainistíochta ginearálta. B'ionann an cúiteamh iomlán a 

íocadh leis na príomhphearsanra bainistíochta agus 

€761,172 (2018: €725,605). Chun teacht ar mhiondealú 

ar an luach saothair agus ar na sochair a íocadh leis na 

príomhphearsanra bainistíochta, féach Nóta 13 le do thoil. 

Ní raibh aon iasachtaí, ná idirbhearta le comhaltaí de chuid 

an Bhoird sa bhliain dar chríoch an 31 Nollaig  

2019. Ghlac an Bord le nósanna imeachta i gcomhréir le 

treoirlínte a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe maidir le nochtadh leasanna ag Comhaltaí Boird 

agus cloíodh leis na nósanna imeachta seo sa bhliain. Ní raibh 

aon idirbhearta maidir le gníomhaíochtaí Shuirbhéireacht 

Ordanáis Éireann ina raibh aon leas tairbhiúil ag aon chomhaltaí 

de chuid an Bhoird. 

Le linn na bliana, chuaigh an tSuirbhéireacht Ordanáis isteach i 

roinnt idirbheart i bpáirtíocht le DAC GeoDirectory An Post 

ar luach de €1.5m (2018: € 1.5m), gan CBL san áireamh, a bhain 

le conarthaí do sheirbhísí mapála. 

 

  16  IAR-IMEACHTAÍ 

 

 

 

Chuaigh paindéim Covid-19 i bhfeidhm ar Éirinn go luath 

i mí an Mhárta 2020. Mar gheall ar an bpaindéim, b’éigean 

don Rialtas srianta a fhorchur ar an taisteal agus ar an 

ngluaiseacht, rud a d’fhág gur tháinig laghdú shuntasach ar 

an OTI, ar bhealach nach bhfuiltear cinnte faoi cé chomh 

suntasach is atá sé go dtí seo. Tá Bord agus Lucht Bainistíochta 

an OSI ag déanamh dlúth-mhonatóireachta ar an gceist seo go 

dlúth agus ag athbhreithniú torthaí réamhaisnéise ioncaim 

agus  
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caiteachais 2020 de réir ionchais athbhreathnaithe. Tá 

tosaíocht tugtha ag OSI do ghníomhaíochtaí do 2020 

chun tionchar na gcaillteanas ioncaim a laghdú agus 

measann sé go mbeidh glantionchar diúltach de thart 

ar €400k aige ar Ioncam agus Caiteachas 2020. Tá 

réamhaisnéisí athbhreithnithe suas go dtí lár 2021 

ullmhaithe ina gcuirtear le fios go bhfuil caipiteal oibre 

leordhóthanach ar fáil. 
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  17  TÁ AN OSI IN ANN NA hÁITRIBH OIFIGE AG SEO A LEANAS A ÚSÁID: 

 
 

 

Príomhoifig Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, Bóthar na Suirbhéireachta Ordanáis, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8 

Oifig Réigiúnach Chorcaí, An Phríomh-Oifig Staidrimh, Páirc Teicneolaíochta Loch Machan, Bóthar 

Skehard, Corcaigh Oifig Réigiúnach na hInse, Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois Inis, Co. an Chláir 

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 an Bhaile Thiar, Sráid an 

Droichid, Sligeach 

Oifig Réigiúnach Thuama, Áras Iar Cluana, Bóthar Bhéal Átha Ghadaí, Tuaim, Co. na Gaillimhe 

Cuireann Oifig na n-Oibreacha Poiblí na foirgnimh go léir a n-áitíonn Suirbhéireacht Ordanáis Éireann ar fáil saor in aisce. 
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GEALLTANAIS 

 

 

 

a) Ceangaltais Chaipitil 

Tá gealltanais chaipitil todhchaíoch ag OSI de €92k a rinneadh i ndáil le conarthaí a bhfuil luach iomlán de €312k  

acu agus íocadh €219k díobh faoin 31 Nollaig 2019. 

 
b) Léasanna Oibriúcháin 

Chuaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann isteach i léasanna oibriúcháin le haghaidh dhá fheithicil a tháinig chun críche le 

linn 2019. B’ionann agus €6,895 an costas ar na léasanna sin sa bhliain 2019. 

Níl léasanna ar bith ar aon aonad réadmhaoine. 

Amhail an 31 Nollaig 2019, bhí Suirbhéireacht Ordanáis Éireann faoi dhliteanas i leith na n-íosíocaíochtaí léasa amach 

anseo seo a leanas faoi léasanna dochealaithe oibriúcháin i ndáil leis na tréimhsí seo a leanas: 
 

 2019 2018 

Iníoctha laistigh d’aon bhliain amháin - 3,363 

Iníoctha idir dhá agus cúig bliana - - 

Iníoctha i ndiaidh cúig bliana - - 

 - 3,363 

 

  19  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 2019, lean grúpaí oibre ar aghaidh le dul chun cinn 

a dhéanamh ar phróiseas éifeachtach a áirithiú i réimsí 

amhail an Rialachas Corparáideach, an Reachtaíocht,  

Feidhmeanna Tacaíochta agus Bonneagair, an Beartas um 

Acmhainní Daonna agus an Bainistíocht Athraithe, agus an 

tAirgeadas. Ag teacht sna sála ar Chinneadh Rialtais 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 2018, tháinig Suirbhéireacht Ordanáis Éireann faoi 

shainchúram na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 

Áitiúil. 
 

 

  20  FAOMHADH NA RÁITEAS AIRGEADAIS 

 
 

 

Rinne na stiúrthóirí na ráitis airgeadais a fhaomhadh an 18 Meitheamh, 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2019 

 

 
 

Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann Páirc an Fhionnuisce, 

Baile Átha Cliath 8 

 
FÓN 

+353-1-802-5300 

 

GRÉASÁN 

www.osi.ie 

http://www.osi.ie/

