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• Baineadh amach díolacháin de 

€21.5 milliún ó ghníomhaíochtaí 

tráchtála mar cheadúnú, sonraí 

agus díolacháin léarscáileanna, ag 

léiriú méadú de 9% ar an €19.7 

milliún a taifeadadh i 2006, rud a 

bhí ina ghnóthachtáil shármhaith 

don eagraíocht.

•	 Ba	ionann	an	Deontas	Státchiste	

a tharraing OSi anuas le linn 2007 

agus €5.25 milliún, ag léiriú laghdú 

de 16% ar an bhliain roimhe sin 

agus ag leanúint ar aghaidh leis 

an treocht anuas i spleáchais na 

heagraíochta ar fhóirdheontas an 

stáit (fuarthas €6.25 milliún de 

Dheontas le linn 2006).  

•	 Socraíodh	conarthaí	díolacháin	nua	

ilbhliantúla leis an Phríomh-Oifig 

Staidrimh, an Roinn Comhshaoil, 

Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 

Eagle Star, An Chomhairle Spóirt 

agus an Lárionad Náisiúnta do 

Theicneolaíocht san Oideachas. 

•	 Athnuachan	de	chomhaontú	

ceadúnaithe Chumann na 

mBainisteoirí Contae agus 

Cathrach le gach údarás áitiúil.

•	 Baineadh	amach	gach	sprioc	

maidir leis an mhórchonradh leis 

an tÚdarás Clárúcháin Maoine 

(Clárlann na Talún roimhe seo), 

lena raibh soláthar de níos mó ná 

2,100 bileog learscáile do cheithre 

chontae i 2007 i gceist, chomh 

maith le gá le hath-sholáthar do 

chontaetha ar soláthraíodh dóibh 

sna blianta roimhe seo. 

•	 Sáraíodh	de	20%	ar	an	sprioc	gnó	

faoi chlár feabhsaithe cháilíocht 

sonraí le 12 contae críochnaithe, 

lena n-áirítear Baile Átha Cliath, an 

t-achar is mó ó thaobh uimhreacha 

léarscáileanna de.  

•	 Ceapadh	straitéis	nua	acmhainní	

daonna dar teideal “Managing 

People Strategically”.

•	 Coimisiúnadh	samhail	costála	

tionscadail shaincheaptha, chun 

cabhrú leis an mhionanailís ar 

chostais thionscadail ar fud na 

heagraíochta.

•	 Tugadh	isteach	Córas	nua	

Bainistíochta Acmhainní Daonna 

(CBAD), ag soláthar feidhmiúlacht 

chomhtháite Pearsanra, Am & 

Freastal, Earcaíocht agus Oiliúint 

a thugann tacaíocht don chóras 

faisnéise bainistíochta nua atá á 

fheidhmiú go céimneach. 

•	 Cuireadh	eochairtháscairí	

feidhmíochta ardleibhéil (ETFanna)i 

bhfeidhm ar fud na heagraíochta 

chun tuairisciú ar chleachtas is 

fearr agus monatórú feidhmíochta 

a chur ar fáil. 

•	 Forfheidhmiú	leanúnach	de	mholtaí	

maidir le tuairisciú sheachtrach 

i leith Athbhreithniú Luach ar 

Airgead agus Polasaí ar Dheontas i 

gCabhair do OSi. 

Buaicphointí 2007
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Ráiteas an Chathaoirligh
Ba bhliain eile an-rathúil é 2007 do Shuirbhéireacht Ordanáis 
Éireann, ag seachadadh go mórthaibhseach ar a shainordú 
leas nádúrtha mar Ghníomhaireacht Léarscáilíochta Náisiúnta 
don stáit, ag an am céanna ag leanúint ar aghaidh le giniúint 
fheidhmíocht mhórthaibhseach ioncaim agus mar thoradh ar 
seo, ag laghdú spleáchas na heagraíochta ar dheontais ón stáit. 

Tá an Bord ar an eolas faoi na 

dúshláin a chruthaigh 2007 don 

eagraíocht leis an meathlú suntasach 

san earnáil tógála sa dara cuid den 

bhlian. Tá cumas na heagraíochta 

cúitiú sa tionchar ar réimse de 

ghnó na heagraíochta a bhrathann 

go díreach ar an earnáil sin, trí 

dheiseanna nua gnó a aithint agus a 

fháil, mórthaibhseach ar fad.

Tá sé 5 bliana ó bunaíodh OSi mar 

chuideachta chorparáideach agus 

ó tugadh an sainordú dó seirbhís 

phoiblí agus spriocanna tráchtála a 

chomhcheangal. Lean an eagraíocht 

ar aghaidh ag comhlíonadh a 

shainordú maidir le seirbhís phoiblí 

go dúthrachtach, ag cur seirbhís 

léarscáilíochta náisiúnta ar fáil don 

Stáit trí na taifid dheifnídeacha 

léarscáilíochta agus tíreolaíochta a 

chruthú agus a chothabháil, ag an am 

céanna ag claí le straitéis shoiléir gnó 

le fócas láidir ar chustaiméirí. 

Tá OSi ina nuálaí, nó spreagthóir 

athruithe, ó thráth a thionscanta.  Bhí 

an onóir aige sa bhliain 1846 an chéad 

léarscáiliú sa domhan de thír iomlán 

ar mhórscála a chríochnú. Inniu, agus 

thart ar 80% de na bunachair sonraí 

nua-aimseartha uile coinnithe sa 

Stáit, lena n-áirítear gné éigin d’eolas 

geografach, tá OSi ríthábhachtach 

don phleanáil atá riachtanach 

d’fhorbairt shochaí agus gheilleagar 

nua-aimseartha. Tá sé riachtanach 

go gcothaítear cruinneas an eolais 

geografach seo agus ní hamháin ar 

úsáid éifeachtach agus éifeachtúil 

d’acmhainní atá sé ag brath, ach ar 

infheistíocht stuama leanúnach i 

dteicneolaíochtaí nua agus úsáid an 

OSi díobh chomh maith chun luach 

agus úsáid a shonraí a fheabhsú. 

Le roinnt blianta anuas bhí rathúnas 

eacnamaíoch thar na bearta ag Éire. 

Tá, agus beidh, an staid eacnamaíoch 

reatha atá roimh ghnóthais in Éirinn 

go ginearálta, áfach, níos dúshlánaí 

ná mar a bhí le blianta beaga anuas 

agus is iomaí dúshlán agus deise 

d’eagraíochtaí, OSi san áireamh, 

a ngnóthais a chothabháil agus a 

fhorbairt a bheidh ceangailte leis na 

cúinsí nua seo. Níl aon amhras orm 

ná go bhfreagróidh gach réimse den 

eagraíocht go dearfach do na dúshláin 

nua. Tá bród an-mhór orm féin agus 

ar Chomhaltaí eile an Bhoird as an 

mbealach inar oibrigh gach réimse 

den OSi nua le chéile go dlúth chun 

cumas na heagraíochta a uasmhéadú 

agus an dóigh ina ndeachaigh sé i 

ngleic leis na dúshláin a bhí roimhe 

sa bhliain 2002 nuair a dílsíodh é mar 

chuideachta chorparáideach agus 

den dul chun cinn iontach a rinneadh 

gach bliain ó shin i bhforfheidhmiú 

sainordú nua na heagraíochta. Tá 

gnóthachtálacha na bliana 2007, mar 

atá achoimrithe i rannóg buaicphointí 

na tuarascála seo, ina bhfianaise don 

tiomantas leanúnach seo. 



Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas 

a ghabháil le mo chomhbhaill ar 

an mBord as ucht a gcuid oibre 

agus tacaíochta le bliain anuas, a 

bhfuil mé fíorbhuíoch as. Siocair 

rannpháirtíocht shuntasach an 

POF, Geraldine Ruane, a foireann 

ardbhainistíochta agus baill foirne 

uile OSi, trína n-iarrachtaí agus a 

ndíograis gan tuirse, ba bhliain an-

rathúil eile é 2007 don eagraíocht. 

Thar ceann an Bhoird, ba mhaith 

liom buíochas a ghabháil leis an Aire 

Airgeadais agus a chuid oifigigh as a 

dtacaíocht agus a dtuiscint leanúnach 

thar na mblianta, a bhí an-chabhrach 

leis an dul chun cinn atá bainte 

amach ag an OSi go dtí seo.  

Ó bhí 1 Eanáir 2008 ann, tá an 

príomhfhreagracht maidir leis 

an OSi ar an Roinn Cumarsáide, 

Fuinnimh agus Acmhainní Daonna. 

Táimid ag tnúth go mór le bheith ag 

obair leis an Roinn sin ar bhealach 

réamhghníomhach agus dearfach 

chun torthaí rathúla a bhaint amach 

le chéile ar aon dul lenár spriocanna 

agus sainorduithe. 

Kevin Bonner

Cathaoirleach

5



6

Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh
Ba bhliain eile de dhul chun cinn sármhaith é 2007 do OSi, mar gur 
comhlíonadh nó sáraíodh ar phríomhghnóthachtálacha i gcomparáid 
leis na spriocanna a socraíodh; comhlíonadh ár spriocanna go léir 
maidir le táirgeadh léarscáile agus i réimse amháin, sé sin an clár 
feabhsaithe léarscáile, sáraíodh ar an sprioc do 2007 de 20%. 
I réimse na teicneolaíochta léarscáile, 
rinne muid dul chun cinn suntasach 
i roinnt tionscnaimh straitéiseacha 
tábhachtacha, lena n-áirítear an 
tSamhail Bunachar Sonraí Spásúil 
nua (Prime 2) agus an tionscadal 
Digital Off The Shelf (DOTS). Tugadh 
isteach Eochairtháscairí Feidhmíochta 
(ETFanna) ar fud na heagraíochta 
agus cuireadh roinnt feabhsuithe i 
bhfeidhm ar an gcóras cuimsithe 
chun eolas ríthábhachtach a chur ar 
fáil maidir le costais, díolacháin agus 
comparáidí buiséid.  

Rinne muid polasaí acmhainní daonna 
straitéiseach cuimsitheach nua a 
cheapadh agus a chur i bhfeidhm 
agus rinne muid forbairt bhreise ar an 
gcóras bainistíochta agus forbartha 
feidhmíochta (CBFF) chun measúnú, 
aiseolas agus freagracht éifeachtach a 
éascú maidir le feidhmíocht aonair.  

Léiríonn na leibhéil ioncaim ó 
dhíolacháin do 2007 ag €21.5 milliún, 
bliain rathúil eile don eagraíocht agus 
fás de 9% ar an bhliain roimhe sin 
agus chuir siad go mór leis an laghdú i 
ndeontas an Státchiste do OSi go €5.25 
milliún, síos ó €6.25 milliún sa bhliain 
2006 agus síos go suntasach ar an 
leibhéal de €9 milliún sa bhliain 2003.

D’oibrigh gach réimse den eagraíocht 
le chéile ar bhealach comhoibríoch 
agus comhordaitheach chun toradh 
foriomlán 2007 a bhaint amach. 
In OSi, tá ceangail láidre idir 
obair na réimsí táirgthe léarscáile, 
teicneolaíochta agus margaíochta 
agus, go deimhin, brathann na réimsí 
seo ar a chéile ar iomad bealaigh 
chun feidhmíocht agus torthaí a 
uasmhéadú. Mar shampla, siocair 
forfheidhmiú rathúil an tionscadail 
DOTS atá luaite thuas, ligeadh do 
tháirgí digiteacha OSi bheith ar fáil 
do chustaiméirí laistigh de 24 uair a’ 
chloig den bhailíochtú deiridh, rud a 
chuireann go mór lenár n-iarrachtaí 
díolacháin agus margaíochta. 

Tá sé ríthábhachtach go n-úsáidtear 
teicneolaíocht nua ar bhealach 
stuama agus costas-éifeachtach chun 
caighdeán ár dtáirgiú léarscáile a 
fheabhsú ar mhaithe lenár sainordú 
mar an roghasholáthróir náisiúnta 
sonraí a chomhlíonadh agus ár 
gceannaireacht sa tionscal náisiúnta 
eolais gheografach a chothabháil. 

Bhí an tuairisc sheachtrach maidir le 
Luach ar Airgead agus Athbhreithniú 
Polasaí, a rinne Horwarth Consulting 

Ireland agus a foilsíodh in Eanáir 
2007, dearfach go ginearálta maidir le 
feidhmíocht OSi. Thug sé aitheantas 
don dul chun cinn sármhaith a bhí 
déanta ag an eagraíocht óna dhílsiú 
sa bhliain 2002 agus d’ainmnigh 
sé saincheisteanna agus réimsí ina 
raibh gníomhú de dhíth chun seo a 
fhorbairt agus chun feidhmíocht a 
fheabhsú sa bhreis. 

Cuirimid fáilte mhór roimh an 
tuarascáil seo agus glacaimid lena 
moltaí. Is maith an rud é d’aon 
eagraíocht peirspictíocht sheachtrach 
ar a fheidhmíocht agus a chumas 
forbartha a fháil ó am go ham. Mar 
an gcéanna le gach eagraíocht, tá an 
OSi ábalta d’fheabhas leanúnach. 
Measaimid, mar sin, go gcuirfidh 
moltaí na tuairisce ar ár gcumas tógáil 
ar ár ndul chun cinn go dtí seo chomh 
maith le gníomh a aithint agus a chur 
i bhfeidhm i réimsí ina bhfuil tuilleadh 
feabhais ar fheidhmíocht de dhíth. Dá 
réir sin, thug muid faoi roinnt gnímh 
suntasacha agus tábhachtacha chun 
na moltaí seo a chur i bhfeidhm agus 
tá sé ar intinn againn achoimre a 
thabhairt ar a dtorthaí i dtuarascáil 
bhliantúil 2008.



Rinne an eagraíocht Suirbhé 
neamhspleách ar Shásamh Custaiméirí 
a choimisiúnú agus seachadadh na 
torthaí i Meitheamh 2007. D’aibhsigh 
an tuairisc roinnt réimsí ina raibh níos 
mó aire de dhíth agus tugadh faoi 
gníomh láithreach chun dul i ngleic leis 
na príomh-mholtaí a tháinig ón tuairisc 
sin. Tá mé sásta go ndearnadh dul 
chun cinn suntasach maidir leis seo, 
agus go bhfuil sé a dhéanadh go fóill. 

Is cinnte gur baineadh amach na 
gnóthachtálacha thar na mblianta, 
agus ní haon eisceacht é 2007, 
siocair obair chruaidh agus díograise 
na foirne ar fud OSi agus siocair go 
n-aithníonn siad go gcaithfidh siad 
go léir oibriú le chéile ar mhaithe 
le leas foriomlán na heagraíochta. 
Go ríthábhachtach, fáigheann seo 
buntaca ón mbród atá ar gach 
duine de bharr bheith ag obair in 
eagraíocht atá ann le beagnach 
200 bliain. Tuigeann gach éinne an 
freagracht a thagann leis seo agus an 
tábhacht a bhaineann le ról onórach 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 
mar Ghníomhaireacht Náisiúnta 
Léarscáilíochta an Stáit a chothabháil. 

Tharla an dul chun cinn a rinneadh le 
blianta beaga anuas i dtimpeallacht 
gnó agus eacnamaíoch an-dearfach 
agus ina raibh an earnáil tógála, 
gineadóir ghné suntasach d’ár 
ndíolacháin tráchtála, ag dul trí 
borradh gan fasach. Bhí meathlú 
ginearálta eacnamaíoch ann le linn 
2007 agus tharla moilliú faoi leith 
san earnáil sin sa dara chuid den 
bhliain. Tá tionchar bainte amach ag 
na forbairtí seo cheana ar ár ngnó i 
réimsí áirithe. Ní féidir mórán amhras 
a bheith ann ná go mbeidh na cúinsí 
eacnamaíocha go ginearálta agus 
staid an tionscail tógála go háirithe 
neamhchinnte sa ghearrthéarma. Is 
dócha go mairfidh na cúinsí seo ar a 
laghad trí 2008 agus caithfear fanacht 
go bhfeicfear cad a tharlóidh ina 
dhiaidh sin. 

Cruthóidh na cúinsí nua seo dúshláin 
nua agus tá sé an-tábhachtach go 
gcothaíonn muid an dul chun cinn 
atá bainte amach againn le blianta 
beaga anuas. Caithfimid ár staid 
mar an “Roghasholáthróir Sonraí” 
a chothabháil trí theicneolaíochtaí 
bainteacha nua a úsáid. Is é seo 

an bealach is costas-éifeachtaigh 
agus is stuama chun barr feabhais 
agus caighdeán ár mbailiúcháin 
léarscáilíochta agus sonraí a 
chothabháil. Bunaithe ar ár 
bhfeidhmíocht, ár ndíograise agus 
ár dtiomantas roimhe seo, agus go 
háirithe ár mbród as ár staid mar 
Ghníomhaireacht Léarscáilíochta 
Náisiúnta an Stáit, níl aon amhras 
orm ná go rachaidh muid i ngleic 
le gach dúshlán le chéile agus go 
bhfágfaidh ár gcomhiarracht an OSi i 
staid níos láidre fós amach anseo.  

Ar deireadh, ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil leis an 
Chathaoirleach agus leis an mBord 
as ucht a dtacaíochta le linn na 
bliana. Ba mhaith liom freisin 
mo bhuíochas a chur in iúl do 
m’fhoireann ardbhainistíochta agus 
do bhaill foirne uile OSi as ucht a 
rannpháirtíocht chun bliain an-rathúil 
a dhéanamh de 2007. 

Geraldine Ruane
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Baill an Bhoird

Kevin Bonner

Cathaoirleach

Geraldine Stafford Anthony Murray Bill Attley
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Athbhreithniú na Táirgeachta Léarscáilíochta
Is é an Rannóg Táirgeachta a thugann faoi príomhfheidhm OSi, 
sé sin an bunachar sonraí agus an t-eolas geografach a bhailiú 
chun na léarscáileanna agus na táirgí léarscáilíochta a chruthú 
d’ár gcustaiméirí i bhformáidí Digiteach agus Páipéir araon. 

Clár Athbhreithnithe
Is eochairchuid de shásamh 

Custaiméirí ná á n-ionchais a 

chomhlíonadh maidir le cúrsaíocht 

ár sonraí agus le críochnú an chláir 

nua léarscáilíochta sa bhliain 2004, 

shocraigh an t-eagraíocht timthriallta 

dúshlánacha athbhreithnithe, ar 

mheastar ní hamháin go gcomhlíonann 

siad na hionchais custaiméirí seo, ach 

in iomaí cás, go sáraíonn siad iad.

Tá léarscáilíocht Uirbeach(1:1000) 

agus Fho-uirbeach (1:2500) 

d’Éirinn a chothabháil anois laistigh 

de thimthriall athbhreithnithe 

aonbhliana; an léarscáilíocht 

Pheirea-uirbeach (1:2500)laistigh 

de thimthriall trí bliana agus tá an 

léarscáilíocht Thuaithe (1:5000) 

laistigh de thimthriall cúig bliana, 

agus críochnaíodh an chéad 

athbhreithniú den léarscáilíocht seo 

le linn 2007. Leanann nuashonrú 

agus feabhsú an mbunachar sonraí 

1:10000 ar aon dul le riachtanais 

táirgeachta agus custaiméirí. 

Conradh An Údaráis 
Chlárúcháin Maoine 
(Clárlann na Talún  
roimhe seo)
Is tionscadal suntasach don dá 

eagraíocht é an tionscadal seo atá 

ar siúl ag an tÚdarás Clárúcháin 

Maoine, agus tá spleáchas 

ríthábhachtach aige ar shonraí 

Léarscáilíochta OSi atá le soláthar 

i bhformáid dhigiteach ag úsáid 

córas tagartha chomhordanáidí 

nua TMÉ (Trasteilgean Mercator 

na hÉireann). Tá an tionscadal 

seo, lena bhfuil forfheidhmiú 

theicneolaíocht Léarscáilíochta 

Dhigiteach mar pháirt de Chóras 

Faisnéise Comhtháite Clárúcháin 

Teidil (CFCCT), suntasach ní hamháin 

ó thaobh an Údaráis Chlárúcháin 

Maoine de ach chomh maith don 

OSi siocair go léiríonn sé an chumas 

atá ann d’eagraíocht nuálaíoch mar 

an ÚCM buninniúlachtaí shonraí an 

OSi a réadú agus mar thoradh ar seo, 

seirbhís custaiméirí agus seachadadh 

a fheabhsú araon, ag an am céanna 

ag freastal don leas náisiúnta. 

Don OSi, tá soláthar léarscáilíocht 

uile (scálaí 1:1000; 1:2500 agus 

1:5000) do gach contae sa Stáit i 

gceis leis an chonradh seo chomh 

maith le hathsholáthar shonraí 

athbhreithnithe léarscáilíochta ar 

eatraimh shocraithe, ag cinntiú 

cúrsaíocht na dtaifead a thabharfaidh 

buntacú do chóras an ÚCM. Ó thráth 

tionscanta an tionscadail, chomhlíon 

OSi gach spriocdháta agus siocair 

nádúr coimpléascach an tionscadail 

ó thaobh na teicneolaíochta de, agus 

an t-éileamh a chuireann sé ar an 

dá eagraíocht, cothaíodh gaol oibre 

gairmiúil láidir eatarthu. 

Feabhsú Sonraí

Cuireadh tús le Clár Feabhsúcháin 

Sonraí sa bhliain 2006 leis an sprioc 

cinnte a dhéanamh go gcomhlíonann 

sonraí OSi riachtanais an mhargaidh 

CFG agus ár gcustaiméirí, a éilíonn 

níos mó agus níos mó de shíor, do 



Le beagnach 400 eachtránaí 
ag glacadh páirt in ócáid na 
bliana anuraidh, is é Gael 
Force an tionól lúthchleas 
eachtraíochta is móréilimhe 
sa tír, rud a tharla taobh istigh 
de dhá bhliain.
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shonraí a chomhlíonann CFG. Tá an 

clár seo deartha chun sonraí mórscála 

OSi a shaibhriú trí pholagáin iomlána 

a chruthú do ghnéithe Bhóithre, 

Fhoirgnimh, Uisce, Talún agus 

Iarnróid, agus cinnteoidh sé nascacht 

laistigh de na sonraí agus deighilt 

shonraí ag trasnuithe loighiciúla mar 

shampla acomhail. Faoi dheireadh 

2007, bhí 12 contae san iomlán 

críochnaithe, lena n-áirítear Baile Átha 

Cliath, an t-achar is mó ó thaobh 

uimhreacha léarscáileanna de, le 

spriocanna 2007 sáraithe de 20%, ar 

an dóigh seo ag dearbhú go bhfuil an 

spriocdháta críochnaithe den bhliain 

2009 ceart de réir sceideal. 

Ainmneacha Sráide i nGaeilge

Le linn 2007, leanadh ar aghaidh 

go sásúil leis an chlár seo 

chun leaganacha Gaeilge de 

logainmneacha a chruthú, agus 

sholáthraigh OSi beirt bhall foirne 

do Bhrainse Logainmneacha na 

Roinne Ealaíona, Oidhreachta, 

Gaeltachta agus Oileán chun 

seirbhís aistriúcháin a chur ar fáil 

d’ainmneacha a sholáthraíonn na 

húdaráis áitiúla. Táthar ag súil go 

mbeidh an clár críochnaithe faoi 

dheireadh na bliana 2008 agus go 

mbeidh bunachar sonraí deifnídeach 

d’ainmneacha sráide i nGaeilge 

curtha i gcrích faoin am seo.

Geo Directory

Is bunachar sonraí náisiúnta seoltaí 
é GeoDirectory a chruthaigh agus a 
chothaíonn an OSi agus An Post i 
dteannta a chéile, leis an OSi freagrach 
as gné geografach gach seoladh. Tá 
níos mó ná 2 mhilliún foirgneamh 
agus 44,000 seoladh mórbhealaigh 
sa bhunachar sonraí anois agus le 
linn 2007 cuireadh isteach níos mó 
ná 90,000 iontráil nua san eolaire, 
lena n-áirítear 3,500 bealach poist 
arbh iad an príomhfhoinse eolais le 
seachadadh poist iad. 

Obair an Phríomh-Oifig Staidrimh

Chun athruithe déimeagrafacha a 
léiriú bhí gá le leasuithe a dhéanamh, 
faoi threoracha ón Phríomh-Oifig 

Staidrimh, leis na ceantair áiritheora 
agus teorainneacha bailte sna 
sonraí digiteacha a úsáideadh do 
Dhaonáireamh 2006. Rinneadh seo 
le linn 2007 le táirge nua digiteach a 
bhí a tháirgeadh agus a sholáthar don 
Phríomh-Oifig Staidrimh. Soláthraíodh 
sonraí i bhformáid pháipéir agus 
dhigiteach don Phríomh-Oifig 
Staidrimh chun an eagraíocht a éascú 
agus é ag déanamh a chuid oibre iar-

dhaonáirimh 2006.

Rannóg Forbartha Táirgí 
agus na bhFoilseachán  
(Léarscáilíocht 
Turasóireachta)
Is cuid tábhachtach de ghnó 

na heagraíochta go fóill é táirgí 

digiteacha agus páipéir a dhearadh 

agus a dhíorthú ó bhunachair sonraí 

topagrafacha 1:10000 mórscála agus 

náisiúnta. Tá tacar leathan de tháirgí 

de dhíth chun riachtanais an-éagsúla 

na gcustaiméirí san earnáil seo a 

chomhlíonadh, go háirithe san earnáil 

fóillíochta, tacar a chuimsíonn an 



Discovery Series; an Ireland Series; 

an City & Town Series; an Wayfarer 

Series; an Pocket Series chomh 

maith le roinnt táirgí eile a tháirgtear 

d’earnálacha faoi leith m.sh. Páirc 

Náisiúnta Chill Airne, Oileáin Árann.

Is leabhar sár-dhíola an Dublin City 

and District Street Guide óna chéad 

seoladh i 1995. Tugadh faoi mór-

athbhreithniú den táirge le linn 2007 

agus mar thoradh ar sin foilseofar 

an 7ú Eagrán, a bheith feabhsaithe 

go mór agus lena n-áireofar 12 baile 

sa bhreis, go príomha i dTuaisceart 

Chontae Bhaile Átha Cliath, i 2008.  

Tá 74 léarscáil ar leithligh, ag clúdach 

gach contae sa Stáit sa Discovery 

Series móréilimh agus i 2007, 

foilsíodh naoi léarscáil athbhreithnithe 

ar aon dul leis an straitéis maidir le 

cúrsaíocht na dtáirgí i bhfeidhm a 

athbhreithniú go leanúnach. Foilsíodh 

an dara eagrán den Complete Road 

Atlas of Ireland chomh maith.

Rud nach mbeadh chomh feiceálach 

do dhaoine ná na táirgí ilchineálacha 

agus aonuair a tháirgtear chun 

freastal ar riachtanais shainithe 

chustaiméirí áirithe. Mar shampla, 

ghlac Fáilte Éireann le léarscáiliú 

bailte Raster OSi lena úsáid ina oifigí 

turasóireachta chomh maith lena 

Leabhrán Eolais Turasóireachta; 

táirgeadh léarscáilíocht 

shaincheaptha d’athbhreithniú an 

Choimisiúin um Thoghlaigh den 

Dáil agus de Thoghlaigh na hEorpa; 

brathann “Historic Town Atlas” 

ardmholta Acadamh Ríoga na 

hÉireann, foilseachán bliantúil dá 

gcuid, ar léarscáiliú OSi leis an fhócas 

ar bhaile Ros Mhic Thriúin i 2007; 

brathann scrúdaithe Tíreolaíochta 

an Teastais Shóisearaigh agus na 

hArdteistiméireachta ar shonraí OSi 

do na 190,000 léarscáil a bhíonn 

de dhíth agus bhraith railithe 

idirnáisiúnta Chill Airne agus Thír 

Chonaill ar Léarscáilíocht OSi, le 

tiománaithe/treoraithe agus turasóirí 

araon ag brath ar chruinneas a 

leithéid de léarscáileanna. Is é Railí 

na Locha Chill Airne “Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann” an príomhócáid 

arna urrú ag OSi fós don eagraíocht. 
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Athbhreithniú Theicneolaíocht Léarscáilíochta 
Le linn 2007 tháinig mórathrú ar theicneolaíocht léarscáilíochta, 
in OSi go ginearálta agus i riachtanais a gcustaiméirí. Siocair 
forbairtí i dteicneolaíocht úsáidtear córais faisnéise spásúil 
gréasán-bhunaithe anois.

Bhain a leithéid de chórais tairbhe 
as móriomaitheoirí domhanda mar 
shampla Oracle, Microsoft agus 
Google. Chiallaigh an t-infheistíocht 
feabhsaithe ó na mórchuideachtaí 
tionscail seo agus an feabhas a 
tháinig ar chórais bhainteacha mar 
thoradh air, go dtáinig méadú ar 
ionchais agus sofaisticiúlacht  
chustaiméirí. Is mórdhlúshlán 
leanúnach don OSi sna cúinsí nua 
ná a chuid acmhainní a dhíriú ar 
thionscnaimh a chomhlíonfaidh 
riachtanais a shainordaithe, a 
mhargaí agus a ghnóthais. 

Cinntíonn réimse na dTeicneolaíochtaí 
Nua san eagraíocht go mbíonn OSi 
suas chun dáta maidir le haon fhorbairtí 
agus dul chun cinn nua i dteicneolaíocht 
i mbailiúchán, imscaradh agus úsáid 
eolais gheografach, rud a bhí ina 
chloch coirnéil ag a rath leanúnach i 
gcomhlíonadh ionchais agus riachtanais 
a chustaiméirí, a bhíonn de shíor ag 
méadú agus ag athrú. 

Gabhtar na híomhánna fótagrafacha 
atá ríthábhachtach do tháirgeadh 
léarscáile mórscála ag úsáid an 
ceamara Airborne Digital Sensor 

(ADS)suiteáilte in eitleán Piper Aztec 
atá sainchóirithe chun riachtanais 
OSi a chomhlíonadh. Sháraigh fáil na 
n-íomhánna íseal-leibhéil ardtaifigh ar 
na spriocanna do 2007. 

Nuair a tugadh isteach an 
tionscnamh seo um Bhraiteoir 
Digiteach ar Eite chun sonraí 
digiteacha a bhailiú ag an bhfoinse le 
linn 2006 rinneadh an próiseas a bhí 
in úsáid den mhórchuid ar feadh 26 
bliana roimhe sin iomarcach, próiseas 
inar gabhadh grianghrafadóireacht 
ón aer trí cheamaraí analóige ag 
úsáid scannán aeir. Thar an tréimhse 
fhada seo, bailíodh moll mór dá 
leithéid d’íomhánna aerbhunaithe 
agus cuireadh i gcartlann é agus, 
sa dóigh is go gcaomhnófar an 
chartlann náisiúnta luachmhar seo, 
tionscnaíodh clár le linn 2007 chun 
an t-eolas seo a chur i gcartlann 
digiteach agus an scannán a stóráil 
i dtimpeallacht slán agus rialaithe. 
Déantar íomhánna a scanadh agus 
ansin úsáidtear feidhmchlár ar a 
dtugtar Geo Vault chun an chartlann 
a bhainistiú agus ina bhfuil cuid mhór 
meiteashonraí a chuireann ar chumas 
an mbunachar sonraí ceisteanna 

a ghlacadh agus a fhreagairt le 
haghaidh aisghabhála. 

Tá ceapadh agus forfheidhmiú straitéisí 
geospásúla a bhaineann go sonrach le 
cothabháil agus forbairt infreastruchtúr 
sonraí OSi, lena n-áirítear a bhunachair 
sonraí, fíorthábhachtach. Meastar go 
bhfuil an tionscadal chun bunachar 
sonraí spásúil nua OSi ‘Prime2’ a 
fhorbairt agus a fhorfheidhmiú ag 
amharc go mór chun tosaigh ach go 
bhfuil sé riachtanach má tá OSi lena 
cheannaireacht a chothú sa todhchaí. 
Níl meas faoina gcumas a thabhairt 
ar dhúshlán an tionscadail seo agus 
na rioscaí a thagann leis. Ag an staid 
seo, táthar ag dréim go dtógfaidh an 
tionscadal seo go deireadh 2010 lena 
chríochnú. 

Lig an tionscadal Digital Off the Shelf 
do tháirgí digiteacha bheith ar fáil do 
chustaiméirí laistigh de 24 uair a chloig 
tar éis an bhailíocht deiridh, agus tá 
páirt ríthábhachtach ag seo i bpolasaí 
lárnach de chuid an OSi maidir leis 
an tslabhra soláthair custaiméirí a 
fheabhsú. Is gné fíorthábhachtach de 
chuid na straitéise seo ná an amfráma 
“gabh d’fhonn soláthar” a laghdú trí 



Mhéadaigh naisc 
bandaleithid le 
hOifigí Réigiúnacha 
de 400% go 2Mb/s
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tháirgí digiteacha a chur ar fáil do 
eochairchustaiméirí chomh luath  
gear is a bhailíochtar na sonraí. 

Tá bainistíocht éifeachtach agus 
éifeachtúil na dteicneolaíochtaí 
agus na seirbhísí faisnéise agus 
cumarsáide atá de dhíth ar 
gach réimse feidhmeach d’OSi 
fíorthábhachtach agus tá an 
freagracht as seo ar an Rannóg 
TF. Le linn 2007 cuireadh roinnt 
mhórthionscadail infreastruchtúir 
i gcrích, lena n-áirítear Uasghrádú 
naisc bandaleithid an Líonra Achair 
Fhairsing (WAN) go na hOifigí 
Réigiúnacha a bhí fós le críochnú 
(críochnaíodh roinnt díobh le linn 
2006) agus tháinig méadú de 400% 
(ó 0.5 Mb/s go 2 Mb/s)orthu, 
ag soláthar feidhmíocht a bhí 
feabhsaithe go mór do na hoifigí seo. 

Maidir le bainistiú líonra Limistéar 
Stórála (SAN), tugadh faoi uasghrádú 
crua-earraí agus bogearraí, lena 
n-áirítear coimisiúnú de 30 
Theiribheart de stóráil nua SAN agus 
uasghrádú na lasca SAN ó 1GB go 
4 GB. Rinneadh crua-earraí nua a 
ionchorprú i gcroílár líonra an OSi, 

ag soláthar feidhmíocht líonra 
níos fearr agus ag gníomhú mar 
chumasóir do dheighilt líonra OSi 
chun luas agus slándáil níos fearr  

a chur ar fáil ar fud an líonra. 
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Athbhreithniú Díolacháin agus Margaíochta
Tá Rannóg Díolacháin agus Margaíochta OSi freagrach as 
díolachán, margaíocht agus soláthar tháirgí agus seirbhísí OSi 
le raon ilchineálach custaiméirí na heagraíochta.

Tá sé riachtanach a chinntiú go 
gcomhlíonann na táirgí agus na 
seirbhísí seo riachtanais agus ionchais 
na gcustaiméirí seo, ag an am céanna 
ag soláthar luach ar airgead dóibh. Is 
eochairspreagthóir chomh maith don 
réimse seo é an riachtanas maidir le 
hioncam a ghiniúint don eagraíocht 
mar chabhair don riachtanas luaite 
san acht go gcaithfidh an eagraíocht a 
ghnó a dhéanamh i gcónaí ar bhealach 
costas-éifeachtach agus éifeachtúil.

Ioncam ó Dhíolacháin 
I 2007, baineadh díolacháin thar na 
bearta amach ach níor tháinig seo gan 
dúshláin. Tharla meathlú suntasach sa 
cheathrú deireanach den bhliain i ngnó 
san earnáil tógála, agus bhí tionchar 
láithreach ag seo ar an sruth ioncaim 
a fhaigheann OSi ón earnáil gnó sin. 
Siocair go bhfuarthas roinnt chonarthaí 
nua le linn 2007, áfach, mar shampla 
leis an Roinn Comhshaoil, an Phríomh-
Oifig Staidrimh agus an tÚdarás um 
Bhóithre Náisiúnta, maille le forbairt 
margaí agus táirgí nua, bhítear in ann 
cúitiú as an t-easnamh agus, do bhliain 
eile fós, baineadh amach díolacháin 
thar na bearta don eagraíocht.

OSi agus Tionscail na 
Faisnéise Geografaí
Chruthaigh éabhlóid thionscail Faisnéise 
Geografaí (GI) na hÉireann ó Dhearadh 
Ríomhchuidithe (DRC) go Córais 
Faisnéise Geografaí (CFG) timpeallacht 
dhinimiciúil gnó d’OSi. Tá leibhéal 
aibíochta bainte amach anois ag an 
tionscail a éilíonn na rudaí seo leanas: 

• Ilchineálacht tháirgí spásúla inár 
bpunann  

•	 Cáilíocht	tháirge	agus	seachadadh	
seirbhíse  

•	 Tacaíocht	d’Infreastruchtúr	

•	 Muinín	as	ár	saineolas

Lean OSi ar aghaidh ag comhlíonadh 
na dúshláin seo ar fud 2007 agus 
cinnteoidh tionscnaimh leanúnacha 
go bhfuilimid i staid mhaith chun 
tionscal GI na hÉireann a sholáthar 
leis an gcaighdeán seirbhíse atá de 
dhíth air sa todhchaí. 

Tá roinnt mhaith d’ár bhforbairt 
leanúnach spreagtha ag ár  
n-aitheantas den ngá atá le bonn 
soladach agus inbhuanaithe a thógáil 
d’Infreastruchtúr Shonraí Spásúla 

na hÉireann (ISSÉ), rud a thagann 
le héilimh seo na gcustaiméirí, atá 
ag méadú leo. I measc forbairtí 
suntasacha le linn 2007 a thug 
tacaíocht do na spriocanna seo 
bhí dearadh shamhail sonraí nua, 
críochnú gasaitéar náisiúnta de 
logainmneacha agus feidhmiú 
céimneach de Chóras Bainistíochta 
Cáilíochta Sonraí nua (CBCS).  

Dearadh ár samhail sonraí nua 
chun cloí le caighdeáin idirnáisiúnta 
chleachtais is fearr agus soláthróidh sé 
OSi leis an gcumas caighdeán sonraí 
a fheabhsú sa bhreis, a phunann 
táirgí, atá leathan go maith cheana, 
a fheabhsú agus éifeachtachtaí nua 
a thabhairt isteach i seachadadh 
táirgí agus seirbhísí. Bunaithe ar an 
bhfealsúnacht ISS ‘capture once, use 
many’, tabharfaidh sé tacaíocht iomlán 
do thiomantais an OSi don ISSÉ. 

Tá an chumas ag ár ngasaitéar 
náisiúnta, a forbraíodh le linn 
2007, tionscal spásúil na hÉireann 
a sholáthar le bunachar sonraí atá 
comhsheasmhach go náisiúnta, agus 
a féidir a úsáid ar fud éagsúlacht 
earnáil ghnó. Bailíochtaíodh an tacar 
sonraí seo in aghaidh reachtaíocht na 
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hama agus leanfar ar aghaidh lena 
fhorbairt de réir éilimh an mhargaidh.  

Mar thoradh ar ár spreagadh 
leanúnach i dtreo caighdeán sonraí a 
fheabhsú ceapadh CBCS atá bunaithe 
ar chaighdeáin spásúla ISO. Leanann 
dearadh an CBCS seo cuid mhór 
caidrimh le príomhchustaiméirí ar fud 
2007 agus leagfaidh sé dúshraith do 
chaighdeáin cáilíochta níos fearr sa 
todhchaí. 

Seirbhís Custaiméirí
I 2006, thug Horwath Consulting 
Ireland faoi athbhreithniú Luach 
ar Airgead agus mar thoradh ar 
seo táirgeadh tuairisc luachmhar a 
cuireadh i láthair le linn Eanáir 2007. 
Cé go bhfuil an tuairisc dearfach go 
foriomlán, thug sé ar an eagraíocht 
a aird a dhíriú ar an réaltacht ag 
am an-chaoithiúil, .i. tar éis dul tríd 
an mhórathrú a bhain le dílsiú mar 
“Chuideachta Chorparáideach” sa 
bhliain 2002, bhí athbhreithniú den 
chineál seo ar éifeachtacht fhoriomlán 
na heagraíochta tráthúil agus cuidiúil. 

Tugadh faoi Athbhreithniú ar 
Sheirbhís Custaiméirí chomh 

maith, a raibh sé de thásc air na 
réimsí a aithint a raibh an méid is 
mó airde de dhíth orthu agus na 
gnímh a bhí de dhíth a chur in ord 
tosaíochta. Sholáthraigh an tuairisc, 
a seachadadh i Meitheamh 2007, 
raon de mholtaí a chruthaigh bunús 
do straitéis chomhbheartaithe 
chun tionscnaimh láithreacha agus 
inláimhsithe a chur i bhfeidhm a 
uasmhéadóidh seachadadh seirbhíse 
custaiméirí. Breathnaíodh ar 
thabhairt isteach Córas Bainistíochta 
Caidrimh le Custaiméirí (BCC) a 
bhí níos idirghníomhaí agus a bhí 
comhtháite ar fud na Rannóga mar 
eochairchuid maidir le feabhas a chur 
ar an mbealach ina ndearnadh an 
seirbhís ní hamháin a sheachadadh 
do chustaiméirí, ach a mhonatórú 
chomh maith. Cuireadh tús leis an 
tionscnamh seo le linn 2007 agus 
tá feidhmiú céimneach iomlán an 
chórais beartaithe do 2008.  

Ag Comhlíonadh 
Riachtanais Custaiméirí
Comhoibríonn an Rannóg seo 
go dlúth le gach réimse eile den 
eagraíocht chun a chinntiú go bhfuil 

comhchuibhiú iomlán de sheachadadh 

táirgí/seirbhísí agus riachtanais/

tacaíocht do chustaiméirí. I bhforbairt 

tháirgí agus seirbhísí nua, cuidíonn 

an bonn leathan de chustaiméirí leis 

an eagraíocht tuiscint iomlán a fháil 

ar riachtanais a chustaiméirí agus a 

chinntiú go bhfreagraíonn OSi trína 

tháirgí agus seirbhísí reatha agus 

amach anseo a ailíniú lena riachtanais 

ar bhealach a sholáthraíonn don 

uasmhéid sásaimh custaiméara.

Tá sé tábhachtach dúinn go 

soláthraítear ár gcustaiméirí le raon 

seirbhísí agus táirgí ag an phraghas 

ceart, ag leibhéil an-arda cáilíochta 

agus ar bhonn thráthúil. Tá sé 

ríthábhachtach go n-éisteann muid 

lenár gcustaiméirí le muid a chumasú 

chun freagairt go tapa lena riachtanais 

agus oibriú leo ag soláthar réitigh 

lena saincheisteanna agus riachtanais 

gnó, mar atá siad faoi láthair agus 

mar a fhorbróidh/leathnóidh siad sa 

todhchaí. Tá sé tábhachtach d’OSi 

freisin go méadaíonn sé ionchais 

féin na gcustaiméirí, ag tabhairt cur 

síos dóibh ar chumas uile an eolais a 

thig le OSi a chur ar fáil dóibh, rud a 
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bhíonn fágtha gan fiosrú go minic. Go 

suimiúil, is é an “tacaíocht” seo atá ag 

éirí níos tábhachtaí leis do chustaiméirí 

agus is féidir nár thuig OSi an luach 

a bhí leis seo thar na mblianta, agus 

leibhéal saineolais thar na bearta aige 

atá ar fáil ag gach custaiméir. 

Siocair an t-éileamh leanúnach 

atá ag méadú atá ann do tháirgí 

agus seirbhísí níos sofaisticiúla 

sa mhargadh faisnéise spásúil go 

ginearálta, tá sé ríthábhachtach 

go gcothaíonn OSi a staid mar 

cheannaire an mhargaidh sa réimse 

seo trí dhíriú go leanúnach ar 

úsáid fhorbairtí theicneolaíochta 

chun cur lena raon táirgí agus 

seirbhísí le riachtanais custaiméirí a 

chomhlíonadh. Mar a taispeánadh, 

beidh caidreamh leanúnach le 

custaiméirí agus béim leanúnach 

ar raon oiriúnach de tháirgí agus 

seirbhísí a fhorbairt fíorthábhachtach 

agus OSi ag cothabháil a staid 

ceannaireachta sa mhargadh.  

Cinnteoidh críochnú an taisc 

ollmhór maidir le léarscáiliú 

digiteach den tír iomlán sa bhliain 

2004 go suntasach go bhfanfaidh 

OSi bainteach le riachtanais a 

chustaiméirí. Sholáthraigh seo 

léarscáiliú croíleacáin atá fíor-

mhionsonraithe agus fíorbheacht ar 

bhealach láidir agus an-solúbtha a 

éascóidh forbairt réimse leathan de 

sheirbhísí faisnéise sa todhchaí. Go 

ríthábhachtach, éascóidh sé éabhlóid 

agus forbairt cuid mhór feidhmchláir 

nua i ndomhan ina n-athraíonn 

teicneolaíocht beagnach go laethúil. 

Mar sin de, leanfaidh réimse seirbhísí 

ardchaighdeáin léarscáilíochta agus 

faisnéise geografaí, atá ag éirí níos 

ilchineálaí gach lá, ar aghaidh ag 

cur buntaca faoi na gníomhaíochtaí 

tráchtála, eacnamaíocha agus 

sóisialta ar fud an Stáit faoi láthair 

agus amach anseo. 

Léiríonn na samplaí thíos conas 

a chuireann raon táirgí agus 

seirbhísí digiteacha OSi buntáistí 

agus deiseanna ar fáil dona bhonn 

custaiméirí an-ilchineálach a 

fheidhmíonn ar fud roinnt deighleoga 

margaidh. Mar a thaispeántar, tá an 

réimse seo a athbhreithniú agus a 

nuashonrú go leanúnach. 

Táirgí

Seirbhísí Tuairiscithe Comhshaoil

Le linn 2006 rinne OSi obair fhairsing 

ar fhorbairt an táirge seo i gcomhair 

le Suirbhéireacht Gheolaíochta na 

hÉireann agus an Ghníomhaireacht 

um Chaomhnú Comhshaoil. 

Úsáideann an táirge éagsúlacht 

de bhunachair sonraí chun raon 

mionsonraithe eolais a thabhairt 

faoi aon láithreán áirithe agus a 

chomharsanacht, ó úsáidí stairiúla go 

cobhsaíocht gheografach agus stair 

an t-uisce. Tá sé úsáideach go háirithe 

do chomhairleoirí pleanála agus 

comhshaoil agus do cheannaitheoirí 

agus díoltóirí thithe agus réadmhaoine. 

Seoladh an táirge le linn 2007 ar 

bhonn phíolódach chun inghlacthacht 

margaidh a thriail. Bhí an t-aiseolas 

ó chomhairleoirí comhshaoil an-

dearfach. Tá obair ar siúl faoi láthair 

chun tuilleadh bunachair sonraí 

faisnéise a chruthú leis an táirge a 

fheabhsú, rud ar cheart a rath ina 

spriocmhargadh a chinntiú.
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Oideachas

Tá léarscáileanna páipéir OSi a  
n-úsáid i scoileanna leis na blianta, i 
dteagasc thíreolaíochta. Cruthaíonn 
siad páirt lárnach de theagasc an 
ábhair seo i scrúduithe stáit suas  
go, agus lena n-áirítear, leibhéal  
na hArdteistiméireachta. 

Le teacht na haoise ríomhaireachta, 
d’oscail úsáid léarscáileanna 
leictreonacha agus an idirlín suas 
cuid mhór féidearthachtaí nua agus 
spreagúla sa réimse seo. Siocair seo 
sheol muid tionscnamh leis an Roinn 
Oideachais agus an Líonra Tacaíochta 
do Mhúinteoirí Thíreolaíochta chun 
úsáid a bhaint as an teicneolaíocht nua 
ar bhealaí nua agus cruthaitheacha. 
Go bunúsach, ba é an aidhm a bhí 
ann ná cabhrú le teagasc scileanna 
léitheoireachta léarscáileanna ar 
bhealach suimiúil agus nuálaíoch agus 
dul ar aghaidh ó sin go tuiscint agus 
úsáid Chórais Faisnéise Geografaí 
(GIS) sa seomra ranga.

Sa cheangal seo, d’fhorbair OSi 
leagan dá tháirge DVD a bhí dírithe 
ar réimse an oideachais agus 
deartha chun na feidhmeanna a 

leagadh amach a bhaint amach. Bhí 
an táirge seo an-rathúil agus tá an 
Roinn Oideachais anois ag forbairt 
suíomh gréasáin chun go mbeidh sé 
ar chumas sheirbhísí léarscáilíochta 
ar-líne bheith ar fáil ag gach scoil in 
Éirinn d’fhonn a n-úsáid sa seomra 
ranga. D’oibrigh OSi go dlúth leis an 

Roinn i bhforbairt an suímh seo. 

Gréasán Gníomhaithe

Tá ról tábhachtach ag gréasán 
gníomhaithe OSi ar fud na tíre i 
soláthar seirbhís áitiúil do chustaiméirí 
OSi agus ag díol seirbhísí OSi, go 
príomha Léarscáileanna PLACE 
(Pleanáil, Dlí, Talmhaíocht, Tógáil 
agus Innealtóireacht), a bhfuil an 
earnáil ghairmiúil ina phríomhghrúpa 
custaiméirí aige. Tá an earnáil seo 
anois ag cuimsiú na formáide nua 
de phaca pleanála digiteach a tugadh 
isteach le linn 2007 agus tá sé feasach 
ar an acmhainneacht méadaithe atá 
ag an táirge digiteach seo agus ag tosú 
ag réadú na hacmhainneachta sin. Tá 
sé ar intinn againn leanúint ar aghaidh 
ag spreagadh daoine chun tiontú ó 
léarscáileanna traidisiúnta páipéir go 
táirgí digiteacha léarscáile.

Seirbhísí 

Ríomh-sheirbhísí an rialtais

Is eochairchuid é seo de pholasaí 
reatha an Rialtais agus tá áit aige i 
gcroílár straitéis an OSi. 

Brathann polasaí agus pleanáil 
éifeachtach ar an ábaltacht tacair 
dhíchosúla eolais a anailísiú. 
Dá réir sin, tá bunachair sonraí 
chomhtháite le comhthéacs láithreáin 
ríthábhachtach mar go soláthraíonn 
siad anailís níos gaiste ar shonraí 
agus, faoi dheoidh, sábháil ar 
chostais agus éifeachtachtaí níos 
fearr.  Léiríonn na samplaí seo leanas 
éifeachtúlacht agus úsáid a leithéid  
de bhunachair sonraí:

• tá córais monatóireachta agus 
rialaithe riaracháin na Roinne 
Talmhaíochta maidir le híocaíochtaí 
CBT agus íocaíochtaí ag baint 
leis an scéim um Chosaint na 
Timpeallachta Tuaithe bunaithe 
ar theicneolaíocht GIS agus táirgí 
léarscáilíochta OSi. Cuireann úsáid 
an chórais seo agus úsáid tháirgí 
bainteacha ar chumas na hÉireann 
riachtanais iniúchta an AE do na 
scéimeanna seo a chomhlíonadh.
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•	 brathann	an	clár	nuachóirithe	atá	
a thabhairt faoi ag an tÚdarás 
Clárúcháin Maoine (Clárlann na 
Talún roimhe seo) ar léarscáiliú 
digiteach OSi. Go háirithe, 
méadóidh an teicneolaíocht seo 
cumas an ÚCM go suntasach chun 
go dtig leis tabhairt faoi leathnú 
breise de chlárúchán teidil in 
Éirinn agus beidh ról lárnach aige i 
bhforfheidhmiú rathúil thionscadal 
tíolactha leictreonach an ÚCM. Go 
deimhin, chuir straitéis seirbhíse 
an ÚCM go dtí seo seirbhís 
custaiméirí ag croílár a shamhail 
seachadta trí rochtain áisiúil 
ar a bhonn taifid leictreonacha 
d’fhóiliónna agus pleananna 
comhdaithe agus eolas gaolmhar 
a sholáthar trí chuardach ar-líne ag 
úsáid táirgí léarscáilíochta OSi.  

•	 sheol	Suirbhéireacht	Ordanáis	
Éireann suíomh gréasáin nua, 
www.OSiSmartmaps.ie le linn 
2007 a sholáthraíonn custaiméirí 
le rogha maidir le Léarscáileanna 
atá oiriúnach le Clárlann na Talún, 
Léarscáileanna Gaoithe agus 
Léarscáileanna Ortafótagrafaíochta 
a cheannach agus a íoslódáil i 

bhformáid PDF. Ligeann sé do 
chustaiméirí chomh maith Tuairiscí 
Comhshaoil a ordú ar-líne agus 
seoltar iad ar ríomhphost nó sa 

phost laistigh de 2 lá oibre. 

Seirbhísí Éigeandála

Tá ról an-tábhachtach ag OSi in 

éascú oibre na seirbhísí éigeandála, 

na Gardaí agus gairmithe sláinte. Ó 

léarscáiliú fhíor-mhionsonraithe ag 

leibhéal na sráide go forbhreathnú 

beacht de réigiún, soláthraíonn ár 

sonraí faisnéise digiteacha faisnéis 

ríthábhachtach maidir le suíomh i 

roinnt eochair-réimsí. Léiríonn na 

huirlisí léarscáilíochta digiteacha atá 

ar fáil ag pearsanra ceannais agus 

rialúcháin suíomh beacht tarluithe, 

ar an dóigh seo ag cumasú freagairt 

láithreach a féidir cabhrú le coir 

thromchúiseach a chosc agus, faoi 

dheoidh, saoil a shábháil. Leis an 

fhaisnéis a sholáthraíonn léarscáilíocht 

dhigiteach OSi, is féidir an bealach 

is gaiste agus is fearr (ní hionann sin 

i gcónaí agus an ceann is giorra) a 

ainmniú go tapa, ag tabhair ceantair 

aitheanta brú tráchta faoi bhráid.

Ag leibhéal foriomlán, is féidir le 

sonraí geografach comhtháite faisnéis 

thábhachtach a sholáthar ar phatrúin 

coireachta, minicíocht dóiteáin agus 

tarluithe eile le haghaidh tuairisce 

agus anailíse thréimhsiúil, ar an  

dóigh seo ag cabhrú le bunús a 

thabhairt do phleanáil acmhainní  

agus réamhaisnéis tarluithe. 

Fóntais – Gás, Leictreachas agus 
Teileachumarsáid

Tá ról lárnach ag faisnéis gheografach 

i mbainistíocht shócmhainní (an 

gá le hinfreastruchtúir a sholáthar 

agus a mhonatórú agus athruithe 

agus athchur a chur i bhfeidhm) 

chuideachtaí fóntais. Cuireann úsáid 

shonraí geografach OSi ar chumas a 

leithéid de chuideachtaí éifeachtachtaí 

oibríochta a mhéadú, freagairt le 

géarchéimeanna ar bhealach tapa 

agus éifeachtach, agus seirbhís 

éifeachtúil agus costas-éifeachtach  

a sholáthar do chustaiméirí. 
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Acmhainní Daonna

Tá ról tábhachtach ag an réimse AD 

i gcur le straitéisí gnó OSi trí oibriú 

go dlúth le bainistíocht líne i réimsí 

eile chun forbairt agus forfheidhmiú a 

éascú de pholasaithe agus tionscnaimh 

oiriúnacha atá dírithe ar lucht oibre 

a fháil atá oilte, solúbtha agus 

ardspreagtha agus atá go hiomlán in 

ann freagairt d’éilimh na heagraíochta. 

Comhoibríonn sé go dlúth chomh 

maith le bainisteoirí líne ar 

fhorfheidhmiú athruithe riachtanacha 

sa dóigh ina ndéantar gnó OSi a 

bhainistiú agus a sheachadadh ar 

mhaithe le feabhas leanúnach a chur ar 

éifeachtúlacht agus costas-éifeachtacht 

oibriúcháin ar fud na heagraíochta.

Ar eochairthionscnaimh na bliana 

2007 bhí ceapadh agus forfheidhmiú 

an doiciméid straitéisí dar teideal 

“Managing People Strategically”. 

Díríonn an doiciméad seo ar dhá 

shaincheist ríthábhachtach – cur go 

réamhghníomhach le torthaí rathúla 

gnó agus corparáideacha a bhaint 

amach a chomhlíonann ionchais 

chustaiméirí agus tacú le forbairt 

mhuintir OSi i réadú na dtorthaí sin. Ba 

sprioc lárnach den straitéis ná cabhrú le 

baill foirne OSi agus iad ag uasmhéadú 
a gcumas feidhmíochta agus 
pearsanta i dtimpeallacht oibriúcháin 
dhúshlánach a athraíonn go gasta. 

Is eochairuirlis i bhforbairt inniúlachta 
feidhmíochta agus cumais phearsanta 
dhaoine agus i bhforfheidhmiú 
cultúr feidhmíochta ar fud na 
heagraíochta go ginearálta ná an 
Chóras Bainistíochta agus Forbartha 
Feidhmíochta (CBFF). Léiríonn an 
chóras seo bunluach de chuid an 
OSi trína chinntiú go bhfuil daoine 
ar an eolas maidir le cad atáthar ag 
dréim leis uathu ó thaobh feidhmíocht 
oibre de, chomh maith le haiseolas 
díreach a thabhairt dóibh maidir 
lena bhfeidhmíocht. Le linn 2007 
rinneadh forbairt bhreise ar an CBFF 
chun ionchur a dhéanamh i gcóras 
inmheánach ardaithe céime OSi agus 
chun feidhmiú mar an bhunús do dhul 
chun cinn incriminteach trí athruithe 
ina chóras rátála chun feidhmíocht 
a ghaolú ar bhealach níos beachta le 
hardú céime agus breiseanna.

Ar na saincheisteanna ríthábhachtacha 
a bheidh roimh an OSi thar na deich 
mblianta amach anseo tá na dúshláin 

a thiocfaidh as dul ar scor, ar an 

gnáthbhealach araon le luathscor. Beidh 

an dúshlán ar leithligh, ach bainteach, 

a thagann ó dhílárú agus a thionchar 

féideartha maidir le cailliúint scileanna 

agus cuimhne/eolais institiúide go 

fóill ina thoisc thábhachtach agus 

leanúnach sa chúlra.

Maidir le leibhéil reatha soláthar 

foirne, bheadh thart ar 30% de na 

baill foirne atá ag fónamh san OSi 

incháilithe le dul ar scor laistigh de na 

deich mbliana atá romhainn. Caithfidh 

15% nó thart ar 45 duine dul ar scor 

laistigh den tréimhse sin. Tugadh 

faoi roinnt ghnímh le linn 2007 

agus na blianta roimhe sin chun a 

chinntiú go ndéantar an trasdul seo a 

bhainistiú ar bhealach comhleanúnach 

agus réamhghníomhach. Ba 

bhuntionscnamh maidir leis seo 

ná earcaíocht 15 Céimí ar Oiliúint 

a chuirfidh go mór, i dteannta 

le hinfheistíocht leanúnach i 

léarscáilíocht agus teicneolaíochtaí 

bainteacha TF, le pleanáil chomharbais 

na heagraíochta agus riachtanais 

nua scileanna a chomhlíonadh sa 

mheántéarma go fadtéarma.
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Mar a luadh i dtuarascáil bhliantúil 

2006, tá forbairt Chóras Bainistíochta 

Faisnéise (CBF) éifeachtach 

ríthábhachtach do bhainistiú rathúil 

ghníomhaíochtaí OSi. I 2007, bhí 

freagracht ar fhoireann bainistíochta 

acmhainní daonna as aistriú rathúil 

shonraí ón gcóras páipéar-bhunaithe 

agus na córais leictreonacha 

bhainteacha go dtín chóras nua CBF.  

Rinneadh an mhórobair seo a bhaint 

amach laistigh de na hacmhainní 

a bhí ann agus ar sceideal. Bhí an 

fhoireann AD páirteach chomh maith 

i bhfeidhmiú céimneach d’oiliúint sa 

chóras CBF do bhaill foirne ar fud na 

heagraíochta.

Sláinte & Sábháilteacht 
Tugann Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann aitheantas dá fhreagracht 

maidir le sábháilteacht, sláinte 

agus leas a fhostaithe uile san áit 

oibre agus de bhaill den phobal ar 

féidir lenár n-oibríochtaí dochar a 

dhéanamh dóibh. Is é ár bpolasaí 

cloí le gach riachtanas dlí maidir 

le sábháilteacht, sláinte agus 

leas mar íoschaighdeán agus le 

cóid bhainteacha cleachtais agus 
treoirlínte áit is cuí. Ritheann an 
freagracht as Sábháilteacht agus 
Sláinte san áit oibre ón leibhéal is 
airde Bainistíochta go bainisteoirí 
líne agus baill foirne oibríochtaí. 
Níl saincheisteanna Sláinte agus 
Sábháilteachta teagmhasach do ghnó 
OSi, ach ina chuid dá chroílár.  

Le linn 2007, tugadh tionscnamh 
isteach chun dífhibrileoirí a thabhairt 
isteach san eagraíocht agus rolladh 
amach aonaid chuig na hoifigí ag 
na ceanncheathrúna i mBaile Átha 
Cliath chomh maith le gach ceann 
de na sé oifigí réigiúnacha san 
eagraíocht. Tugadh traenáil do bhaill 
foirne garchabhair dheonacha na 
heagraíochta in úsáid na n-aonad seo 
agus faigheann siad atraenáil ar aon 
dul leis an gcleachtas is fearr mar atá 
leagtha síos ag Foras Croí na hÉireann. 

Freagracht Chorparáideach 
Chuir Suirbhéireacht Ordanáis na 
hÉireann roinnt bearta/tionscnaimh i 
bhfeidhm le linn 2007 ar mheastar go 
bhfuil tionchar dearfach acu ar “Lorg 
Carbóin” na heagraíochta. 

Feithiclí: Agus muid ag athsholáthar 

feithiclí flít a bhí ag deireadh a saolré, 

cheannaigh OSi feithiclí le rogha 

Bithdhíosail. Tá an polasaí seo le 

leanúint ar aghaidh má choinníonn 

feithiclí ag comhlíonadh riachtanais 

gnó na heagraíochta. 

Soilsiú Leictreach: Tugadh Braiteoirí 

Gaireachta isteach i roinnt réimsí 

le linn 2007. Tar éis aga socraithe, 

cinntíonn siad go bhfuil na soilse i 

limistéar múchta mura bhfuil aon 

duine ann agus ní lasfar arís iad ach 

amháin nuair a bhraitear láithreacht 

sa limistéar, ar an dóigh seo ag 

cinntiú go n-úsáidtear an t-íosmhéid 

leictreachais sna limistéir seo. Tá sé 

ar intinn againn an tionscnamh seo a 

leathnú thar an bhliain atá romhainn. 

Fíorúlú TF: Le linn 2007, chuir OSi 

tionscadal i gcrích a bhain fíorúlú de 

fhreastalaithe TF amach. {Ciallaíonn 

fíorúlú go bhfuil ríomhaire amháin 

ag reáchtáil ilchórais oibríochta 

(agus a bhfeidhmchláir) ag an am 

céanna. Bíonn an chosúlacht air gur 

meaisín ar leithligh é gach córas 

oibríochta ach i ndáiríre tá sé óstáilte 



24

ar fhreastalaí singil agus ag roinnt 

acmhainní. Nuair atá córas oibríochta 

amháin neamhghníomhach is féidir 

le ceann de na córais eile a am LAP 

a úsáid. Is féidir breathnú ar seo mar 

bealach chun feidhmíocht na gcóras 

oibríochta gnóthacha a threisiú (trí 

acmhainní a fháil ar iasacht ó na 

córais nach bhfuil gnóthach) nó chun 

airgead a shábháil (ceannaítear níos 

lú crua-earraí ríomhaireachta chun 

tacar d’fheidhmchláir a reáchtáil)}. 

Freastalaithe TF: Ó bhí Meán 

Fómhair 2007 ann tá OSi ag baint 

úsáide as freastalaithe le hídiú 

cumhachta níos ísle (laghdú 

de suas go 25% ar shamhaltáin 

roimhe seo, ag soláthar méadú i 

bhfeidhmíocht de suas go 169% sa 

vata leictreachais) agus ag tabhairt 

aghaidh ar riachtanais an OSi maidir 

leis an chostas agus an tionchar 

comhshaoil a bhaineann le héilimh 

cumhachta a ionaid sonraí a laghdú. 

I 2008 táthar ag dréim go leanfar ar 

aghaidh leis na tionscnaimh thuas 

agus, go deimhin, go méadaítear iad. 

Déanfar iarrachtaí chun deiseanna 

eile a aithint d’fhonn tionchar 

dearfach a bhaint amach ar Lorg 

Carbóin na heagraíochta. 

Rialachas Corparáideach

Pleanáil Gnó, Pleanáil Buiséid & 
próiseas monatóireachta:

Go bliantúil, forbraítear Pleananna 

Gnó Rannáin ag leagadh amach 

na riachtanais gnó beartaithe don 

bhliain féilire atá ag teacht aníos. Ar 

leithligh, tá costais ghaolmhara leis 

na pleananna seo a chinntíonn, nuair 

a chuirtear le chéile iad, riachtanas an 

mbuiséid chorparáideach don bhliain 

atá romhainn. 

Ó na Pleananna Gnó Rannáin 

déantar Plean Gnó Corparáideach 

a dhíorthú a chuireann an 

Phríomhfheidhmeannach ar aghaidh 

chuig Bord Shuirbhéireacht Ordanáis 

Éireann le faomhadh chun é a chur 

i bhfeidhm ar aon dul le riachtanais 

reachtúla an Achta um Shuirbhéireacht 

Ordanáis Éireann, 2001 agus an 

Ráiteas Straitéise comhaontaithe. Le 

faomhadh an Bhoird, comhdhéanfaidh 

an Plean Gnó Corparáideach seo na 

gnímh agus na nithe inseachadta 

comhaontaithe don bhliain atá 

ag teacht agus is i gcomparáid le 

seo a dhéanfar an fheidhmíocht 

chorparáideach, síos go feidhmíocht 

rannáin agus foirne, a mhonatórú. 

Déantar feidhmíocht bhaill aonair na 

bhfoirne a mhonatórú leis an gCóras 

Forbartha Bainistíochta Feidhmíochta 

(CFBF), agus tá an chóras 

feidhmíochta agus meastóireachta 

360° seo á leabú go hiomlán san 

eagraíocht anois.

Déanann an Príomhfheidhmeannach 

agus a Foireann Ardbhainistíochta 

feidhmíocht a mhonatórú i 

gcomparáid leis an bPlean Gnó 

Corparáideach sa chéad dul síos ag 

úsáid córas “monatóir corparáideach 

míosúil” ina dtugtar soilse glasa, 

oráiste nó dearga do dhul chun cinn in 

aghaidh spriocanna/nithe inseachadta. 

Tugann an Príomhfheidhmeannach 

tuairisc don mBord go míosúil agus 

tugann sí comhairle maidir leis na 

gnímh feabhais atáthar á dtabhairt 

faoi áit ina bhfuil “Soilse Dearga nó 

Oráiste” tugtha. 
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Cuirtear riachtanas an mBuiséid 

Chorparáidigh ar aghaidh chuig 

an mBord chomh maith lena 

faomhadh roimh thús na bliana 

agus, dála an Phlean Gnó 

Corparáideach, tuairiscíonn an 

Phríomhfheidhmeannach don mBord 

maidir le caiteachais iarbhír in aghaidh 

buiséid agus tugann sí míniú iomlán 

ar aon athraitheas atá ann, cé acu suas 

nó síos, i gcomparáid leis an bplean.

Próiseas Bainistíocht 
Riosca
Ta Clár Bainistíocht Riosca an-

fhorbartha ag OSi, a thaifeadann agus 

a thaispeánann an raon de bhearta 

atá riachtanach, idir leanúnach agus 

aonuair, chun an réimse ilchineálach 

de rioscaí aitheanta a mhaolú. Tá 

freagracht ar Ardbhainisteoirí as 

montórú agus bainistíocht a rioscaí 

féin agus tá riachtanas orthu tuairiscí 

dul chun cinn a sholáthar go rialto 

le bearta maolaithe pleanáilte agus 

rioscaí breise a thuairisciú de réir mar 

a thagann siad aníos. 

De ghnáth, faigheann Coiste 
Iniúchta an Bhoird agus an Iniúchóir 
Inmheánach a thuairiscíonn go díreach 
go dtín Choiste Iniúchta an Clár Riosca 
agus déanann siad monatóireacht air. 
Tugtar comhairle don mBord maidir 
leis na bunrioscaí ag deireadh gach 
ceathrú nó níos minice má thagann 
Riosca aníos atá tromchúiseach go 
háirithe nó má tá gar-Riosca ann. 

Maolú Riosca

Is é an riosca is suntasaí d’aon 
eagraíocht le spleáchas mhór ar 
theicneolaíocht ná an gnáthriosca 
laethúil simplí, ach an-fhíor, de 
bhristeach cumhachta leictreachais. 
Agus muid comhfhiosach ar an 
tionchar suntasach a bheadh ag 
bristeach ní hamháin ar agus do 
chustaiméirí na heagraíochta ach 
chomh maith sin ar réimsí táirgeachta 
(agus eile) na heagraíochta, cuireadh 
tús le tionscadal chun, ar dtús, 
clúdach gineadóra taca ar an láthair 
a thabhairt iseach do dhá sheomra 
freastalaithe na heagraíochta. Rinne 
an tionscadal seo dul chun cinn 
maith agus críochnaíodh go luath 

é mar go raibh an leibhéal cosanta 
riachtanach i bhfeidhm sa dá 
sheomra freastalaithe le cinntiú nach 
rachadh na seirbhísí a sholáthraíonn 
na seomraí seo “as líne” dá dtarlódh 
bristeach cumhachta ag coimpléasc 
ceanncheathrúna OSi. 

Cinnteoidh Céim 2, atá le críochnú 
sa chéad cheathrú de 2008, go 
leathnófar an clúdach gineadóra go 
dtí na réimsí oibre uile, ar an dóigh 
seo ag soláthar an uasleibhéal cosanta 
a mheastar a bheith insroichte .i. ní 
bhuailtear custaiméirí ná táirgiúlacht 
na foirne le haon bhristeach 
leictreachais sa choimpléasc. 

Bord an OSi

Tá Bord Shuirbhéireacht Ordanáis 
Éireann déanta suas de 10 comhalta 
ceaptha ag an Aire Airgeadais 
faoi fhorálacha an Achta um 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 
2001. Athcheapadh cúigear 
Chomhalta Boird a ndeachaigh a 
dtéarmaí ceapacháin 5-bliana in éag 
ar 2 Márta 2007. I dteanna le beirt 
cheapaí nua, tá na Comhaltaí seo 
leanas ag an mBord, a bhfuil an 
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tUasal Kevin Bonner, athcheaptha, ina 

chathaoirleach air: Geraldine Stafford, 

Bill Attley, Liam Egan, Pat W. Fenton, 

Michael Hayes, Anthony Murray, 

Liam O’Farrell, Noel Ryan agus Rory 

Scanlan. Le linn 2007, tháinig an Bord 

le chéile 9 huaire agus ar lá amháin 

eile chun straitéis chorparáideach 

na heagraíochta a phlé agus a 

athbhreithniú. 

Coiste Iniúchta

Ba an tUasal Pat W. Fenton a bhí 

ina chathaoirleach ar an gCoiste 

Iniúchta, agus, ag fáil cabhair óna 

Chomh-chomhaltaí Boird, an tUasal 

Liam Egan agus an tUasal Anthony 

Murray, tháinig siad le chéile go rialta. 

Scaiptear miontuairiscí gach cruinniú 

de chuid an Choiste Iniúchta chuig 

gach Comhalta Boird agus chuig an 

POF. Soláthraíonn Cathaoirleach an 

Choiste Iniúchta nuashonruithe don 

mBord ar gach ceist ag gach Cruinniú 

Boird. Tuairiscíonn an tIniúchóir 

Inmheánach go díreach go dtín 

Choiste Iniúchta.

Coiste Caiteachais Caipitil

Bunaíodh an choiste seo chun 

luacháil a dhéanamh ar aon 

thionscadal caipitil beartaithe ina 

sáraíonn an chaiteachas, nó ina 

bhfuil sé dealraitheach go sáróidh sé, 

€250,000, agus tháinig an choiste le 

chéile uair amháin le linn 2007 chun 

iarratas tionscadail chaipitil amháin a 

thabhairt faoi bhráid. Bhí ballraíocht 

an gcoiste déanta suas den tUasal 

Kevin Bonner mar Chathaoirleach, 

Liam Egan, Anthony Murray, Liam 

O’Farrell agus Rory Scanlan.

Bhain na hiarratais a thug an 

Choiste faoi bhráid le linn 2007 

le hathfhorbairt/uasghrádú de 

bhunachar sonraí lárnach na 

heagraíochta, agus tugadh Tionscadal 

Prime 2 – Bunachar Sonraí air. Tá an 

mórthionscadal seo sceidealaithe le 

roinnt blianta a thógáil lena chríochnú 

agus mar sin de iarradh ar an mBord 

gan ach Céim 1 a fhaomhadh agus 

tugadh an faomhadh sin.

Luach Saothair an 
Phríomhfheidhmeannaigh

Tugtar luach saothair don 

Phríomhfheidhmeannach, Geraldine 

Ruane Uasal, de réir na socruithe 

infheidhmithe le POFanna de 

Chomhlachtaí Státurraithe tráchtála 

(HAY). I 2007, fuair Geraldine Ruane 

tuarastal bunúsach de, €123,206.77, 

pá bónais de réir feidhmíochta 

de €32,116.42 agus gluaisteán 

comhlachta a tharraing sochar 

inchánach de €18,000.04.

Táillí Chomhaltaí an Bhoird

Tá an táille bhliantúil iníoctha le 

Comhaltaí an Bhoird do 2007 ar 

aon dul leis an ráta faofa ag an Aire 

Airgeadais, mar seo leanas: 

Cathaoirleach:  €14,000.00

Comhaltaí Boird (9): €9,000.00 an 

duine.
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Athbhreithniú Luach ar Airgead
Léirigh tuarascáil na bliana anuraidh gur choimisiúnaigh an 
Roinn Airgeadais Athbhreithniú Luach ar Airgead agus Polasaí 
ar Dheontais i gCabhair le Suirbhéireacht Ordanáis Éireann.

Ba Horwath Consulting Ireland a 

rinne an t-athbhreithniú seo tar éis 

próiseas tairisceana. Rinne tuairisc 

na hathbhreithnithe seo, a foilsíodh 

i Meitheamh 2007, na moltaí seo 

leanas:

•	 ba cheart do mhaoirseacht lárnach 

an Rialtais d’OSi sa todhchaí bheith 

lonnaithe sa Roinn Cumarsáide, 

Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha; 

•	 ba	cheart	forfheidhmiú	chórais	

láidir cuntasaíochta costais a 

chríochnú chun tacaíocht a 

thabhairt do chostáil táirge agus 

cumas bainistíochta a fheabhsú; 

•	 bhí	feabhsúcháin	de	dhíth	i	seirbhís	

custaiméirí agus leibhéil sásaimh;

•	 ba	cheart	go	ndéanfar	dul	chun	

cinn ar aithint agus baint amach 

choigiltis fuinnimh; 

•	 ba	cheart	go	bhforbraítear	straitéis	

chuimsitheach acmhainní daonna; 

•	 ba	cheart	go	gcothaítear	an	dul	chun	

cinn i dtreo éifeachtacht níos fearr; 

•		ba	cheart	an	Chomhaontú	

Seirbhíse leis an Roinn 

maoirseachta a bheachtú. 

Cuireann Bord agus bainistíocht OSi 

fáilte roimh na moltaí seo. Tugadh 

faoi na ngnímh seo leanas chun na 

moltaí a chur i bhfeidhm: 

•	 ritheadh reachtaíocht le haghaidh 

aistriú mhaoirseacht agus maoiniú 

OSi chuig an Roinn Cumarsáide, 

Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha 

le héifeacht ó 1 Eanáir 2008; 

•	 tá	forfheidhmiú	córas	ríomhairithe	

OSi ag dul chun cinn go maith 

agus táthar ag dréim go mbeidh sé 

i bhfeidhm faoi dheireadh 2007; 

•	 rinne	PA	Consultants	leibhéil	

sásaimh custaiméirí a scrúdú 

agus a thagarmharcáil. Cuirfidh 

seo go mór le córais agus próisis 

seachadta custaiméirí a fheabhsú; 

•	 mar	pháirt	d’athbhreithniú	ar	

réimsí táirgeachta agus oibríochta 

OSi, rinneadh socrúcháin chun seo 

a chomhcheangal le hiniúchadh 

éifeachtachta chun coigiltis 

fhéideartha a aithint i leithdháileadh 

acmhainní don eagraíocht;

•	 dréachtadh	straitéis	chuimsitheach	

acmhainní daonna agus cuireadh 

i bhfeidhm é (tugann rannán 

acmhainní daonna na tuarascála 

seo na sonraí bainteacha);  

•	 ó	thaobh	straitéisí	gnó	agus	

margaíochta OSi, tá an tsaincheist 

maidir le neamhthuilleamaíocht 

airgeadais níos fearr a bhaint 

amach a chur ar aghaidh trí réimse 

gníomhaíochtaí forbartha táirge 

agus gníomhaíochtaí bainteacha; 

Beidh an ghaol idir OSi agus a Roinn 

maoirseachta láraithe go fóill ar an 

gComhaontú Seirbhíse a leagann 

amach eochairspriocanna agus 

nithe inseachadta don eagraíocht. 

Aithneoidh an Chomhaontú 2008-

2010 atá á dhréachtadh faoi láthair 

moltaí Luach ar Airgead. 
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Athbhreithniú Airgeadais

Ioncam Trádála
Ba ionann láimhdeachas don bhliain 
dar críoch 31 Nollaig 2007 agus €21.5 
milliún, ag léiriú fás de 9% ar 2006. 
Tacaíodh leis an toradh seo le gaoil 
dhlútha leanúnacha lenár mbonn 
custaiméirí chomh maith leis na 
conarthaí custaiméirí ilbhliantúla nua 
a fuarthas le linn na bliana, m.sh. an 
Phríomh-Oifig Staidrimh, an Roinn 
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil, Eagle Star, Comhairle Spóirt na 
hÉireann, An Lárionad Náisiúnta do 
Theicneolaíocht san Oideachas, agus 
athnuachan chomhaontú ceadúnaithe 
Chumann na mBainisteoirí Contae agus 
Cathrach (CBCC) le gach údarás áitiúil. 

Thit díolacháin i Siopa na 
Ceannoifige agus an ngréasán 
gníomhaithe ar fud na tíre, a 
sheasann do 20% d’iomlán na 
ndíolachán arna sonrasc, de 9% 
siocair an meathlú ginearálta 
eacnamaíoch agus, go háirithe, 
an meathlú san earnáil tógála le 
linn an dara cuid de 2007. Tá an 
gréasán gníomhaithe lonnaithe go 
straitéiseach ar fud na tíre agus 
freastalaíonn sé ar éagsúlacht 

de chustaiméirí gairmiúla mar 

shampla ailtirí, innealtóirí, agus 

suirbhéirí. Tugtar tacaíocht don 

earnáil seo trí roinnt tionscnaimh 

straitéiseacha mar shampla traenáil 

ar an láthair, úsáid feabhsaithe táirgí 

trí thiontú ó léarscáileanna páipéir 

go léarscáileanna digiteacha, agus 

leathnú ginearálta de raon táirgí OSi. 

Leanann ioncam ó cheadúnais 

chóipchirt ag fás leis de réir mar a 

aithníonn gairmithe agus baill den 

phobail an luach a bhaineann le 

cóipeáil údaraithe de léarscáileanna 

laistigh den timpeallacht gnó. 

Ar aon dul lenár sainordú foriomlán, 

agus gan a bheith bainteach le haon 

sruth sonrach ioncaim, tá dul chun 

cinn nach beag a dhéanamh go fóill i 

gcinntiú go gcothaítear léarscáiliú leasa 

an phobail ag leibhéal ardchaighdeáin 

agus go bhfeabhsaítear é.

Costais Oibríochta
Tháinig costais Táirgeachta agus 

Díolacháin chuig €18.7 milliún, ag léiriú 

méadú de 1% ar 2006. I measc na 

hathruithe suntasacha bhí Tuarastail 

agus Pá (méadú €0.7 milliún) siocair 

gnáthdháimh pá comhpháirtíochta 

agus feachtas earcaíochta céimithe 

buiséadaithe ar aon dul le pleanáil 

chomharbais. I measc na hathruithe eile 

bhí Dímheas (laghdú de €0.3 milliún)ar 

aon dul le clár caiteachas caipitil 2007. 

Tháinig costais Dáileacháin agus 

Riaracháin chuig €10.5 milliún, ag léiriú 

méadú de 6% ar 2006, le ranníocaíocht 

ó Thuarastail agus Pá (méadú de €0.4 

milliún) siocair boilsciú tuarastail agus 

baill foirne breise ar buiséadadh dóibh, 

agus cothabháil Áitribh Oifige (méadú 

de €0.2 milliún) siocair athchóiriú 

ginearálta ag ceanncheathrúna OSi. 

Le tabhairt isteach caighdeán 

cuntasaíochta FRS 17 i 2005 (Tuairisciú 

airgeadais ar shochair scoir) agus 

bunaithe ar luacháil achtúireach áiríonn 

an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 

costas le haghaidh iarsheirbhís 

pinsin agus ús ar dhliteanais scéime 

leis an dliteanas pinsin iarchurtha 

iomlán. Tháinig an costas foriomlán 

a áirítear i gCuntas Ioncaim agus 

Caiteachais 2007 chuig €4 milliún agus 

tháinig an dliteanas iomlán sa Chlár 

Comhardaithe chuig €107 milliún.
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Deontas Oireachtais 
Leanann an Deontas i gCabhair ón 

Roinn Airgeadais ar aghaidh ag laghdú 

chuig leibhéal de €5.25 milliún i 2007, 

laghdú de €1 milliún nó 16% ar 2006. 

Fuair an toradh seo cabhair ó fhás i 

ndíolacháin tráchtála agus ó bhainistiú 

fócasaithe de laetha fhéichiúnaithe. 

An Rannóg Airgeadais
Tá an Rannóg Airgeadais freagrach as 

rialú buiséid, monatórú ar fheidhmíocht 

airgeadais, agus an leibhéal is airde 

agus is féidir de chaighdeáin rialuithe 

airgeadais a chothabháil. 

Thaifid an rannóg roinnt 

gnóthachtálacha suntasacha le linn 

2007. Ina measc bhí siad seo leanas:

• leathnaíodh táscairí feidhmíochta 

ardleibhéil ar fud na heagraíochta, 

ag soláthar tuairisciú ar chleachtas is 

fearr agus monatórú feidhmíochta; 

•	 tugadh	isteach	roinnt	feabhsuithe	

ar chórais chomhtháite chun 

eolas bainistíochta éifeachtach a 

sholáthar do chomparáidí costais, 

díolacháin agus buiséad; 

•	 cuireadh	forfheidhmiú	phróiseas	faofa	

sonraisc ceannacháin córasaithe, lena 

n-áireofar íomháú doiciméad, i gcrích; 

•	 mar	pháirt	d’fheidhmiú	céimneach	

Chóras Bainistíochta Acmhainní 

Daonna, rinneadh Samhail Costála 

Tionscadail a choimisiúnú. 

Cabhróidh seo le hanailísiú 

mionsonraithe de chostais 

tionscadail ar fud na heagraíochta; 

•	 cuireadh	tús	le	próiseas	ath-

innealtóireachta an Chórais 

Soláthar Díolacháin fhoriomlán, 

lena n-áiríodh roinnt feabhsúcháin 

ríthábhachtacha mar shampla 

tralaí siopadóireachta níos 

dinimiciúla agus nua-aimsearthaí, 

feidhmíocht agus iontaofacht 

feabhsaithe córais, dearadh 

loighciúil agus iomasach agus 

eispéireas feabhsaithe maidir le 

fiosrúcháin idirbhearta, tuairisciú 

agus siopadóireacht; 

•	 is	páirt	ríthábhachtach	d’fhócas	

airgeadais an OSi é monatórú 

ar shreabhadh airgid agus 

géilliúint do bhuiséid faofa. 

Ba é 45 lá an meánfháltas do 

Laetha Fhéichiúnaithe i 2007, a 

bhí laistigh go maith den sprioc 

buiséadaithe; 

•	 chloí	OSi	le	riachtanais	an	Achta	

um Íoc Pras Cuntas 1997. Ba 

ionann an ús iomlán a íocadh 

le creidiúnaithe le linn 2007 

agus €410 ar luach bliantúil 

creidiúnaithe de €12 milliún;

•	 cloíodh	go	géar	le	polasaithe	

maidir le soláthar poiblí ar aon 

dul leis an Treoir is déanaí ón 

AE agus le rialacháin náisiúnta. 

Cuireadh próiseas monatóireachta 

feidhmíochta sholáthróirí foirmiúil 

i bhfeidhm agus soláthraíodh clár 

oiliúna soláthair fócasaithe do 

cheannairí foirne inmheánacha 

Leanann an Rannóg Airgeadais 

ar aghaidh ag cur íocaíochtaí 

agus fáltais airgid trí mhodhanna 

leictreonacha chun cinn. I 2007, 

bhain na modhanna seo le thart 

ar 90% de sholáthróirí agus 85% 

d’fhéichiúnaithe.
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí Bhaill an Bhoird 
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2007

De réir Acht na Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, 2001 tá sé de dhíth ar an mBord ráitis airgeadais a ullmhú le 

haghaidh gach bliain airgeadais a sholáthraíonn léargas fíor agus cothrom ar staid chúrsaí Suirbhéireachta Ordanáis 

Éireann agus ar a hioncam agus caiteachas don tréimhse sin.

In ullmhú na ráitis sin, tá sé de dhíth ar an mBord

•		Polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus ansin iad a fheidhmiú go comhsheasmhach

•		Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus stuama

•		Aon scaradh ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe a nochtadh agus a mhíniú, agus

•		Na ráitis airgeadais a ullmhú ar an mbonn gnóthais leanúnach, ach amháin mura bhfuil sé cuí a thoimhdiú go 

leanfaidh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann ag feidhmiú.

Tá an Bord freagrach as ucht taifid chuntasaíochta cearta a choinneáil a nochtann le cruinneas réasúnach ag am ar bith 

staid airgeadais Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus chun é a chuir ar chumas an Bhoird a chinntiú go gcloíonn na 

ráitis airgeadais leis an Acht agus na caighdeáin chuntasaíochta leagtha amach ag an Aire Airgeadais. Chomh maith le sin 

tá an Bord freagracht as ucht cosaint a dhéanamh ar shócmhainní Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus mar sin as ucht 

céimeanna réasúnacha a thógáil le haghaidh cosc agus aithint calaoise agus neamhrialtachtaí eile. Coinnítear leabhair 

chuntais an Bhoird ag ceanncheathrú Suirbhéireachta Ordanáis Éireann i bPáirc an Fhoinnuisce, Baile Átha Cliath 8.

Thar ceann an Bhoird

Kevin Bonner

Cathaoirleach
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais 

Thar ceann Bord Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, aithním ár bhfreagracht as ucht a chinntiú go ndéantar córas 
éifeachtach um rialú inmheánach airgeadais a chothú agus a fheidhmiú.

Ní féidir leis an gcóras ach urrús réasúnach agus ní absalóideach a sholáthar go ndéantar sócmhainní a chosaint, 
idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó go 
ndéanfaí iad a bhrath in achar tráthúil ama.

Tá an Bord tar éis céimeanna a thógáil chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe chuí i bhfeidhm trí:

•		Freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir;

•		Gnáthaimh fhoirmiúla a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus sócmhainní na 
heagraíochta a chosaint;

•		Cultúr freagrachta a fhorbairt thar leibhéil uile na heagraíochta.

Tá próisis bunaithe ag an mBord chun rioscaí gnó a aithint agus a luacháil trí:

•		Nádúr, méid agus impleachtaí airgeadais na rioscaí atá roimh an eagras a aithint lena n-áirítear méid agus catagóirí a 
bhraitheann siad atá inghlactha;

•		An	dóchúlacht	go	dtarlóidh	na	rioscaí	aitheanta	a	mheasúnú;

•		Ag	obair	go	dlúth	leis	an	Rialtas	agus	le	Gníomhaireachtaí	éagsúla	chun	a	chinntiú	go	bhfuil	tuiscint	soiléir	ar	
spriocanna OSi agus tacaíocht le haghaidh na straitéisí chun na spriocanna sin a bhaint amach.

Tá an córas um rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreatlach d’eolas bainistíochta rialta, nósanna imeachta riaracháin 
lena n-áirítear leithscaradh na ndualgas, agus córas tarmligin agus freagrachta. Áirítear na nithe seo a leanas ach go háirithe:

•		Córas buiséadta cuimsitheach le buiséad bliantúil atá athbhreithnithe agus comhaontaithe ag an mBord;

•		Athbhreithniúcháin	rialta	bainte	amach	ag	an	mBord	ar	thuarascálacha	airgeadais	tréimhsiúla	agus	bliantúla	a	
léiríonn feidhmíocht airgeadais i gcomparáid le réamh-mheastacháin;

•		Spriocanna	a	leagadh	chun	feidhmíocht	airgeadais	agus	eile	a	thomhas;

•		Disciplíní	foirmiúla	um	bhainistíocht	tionscadail.

Oibríonn an fheidhm iniúchóireachta inmheánaigh ar aon dul le Creatlach Cód an Deachleachtais leagtha amach i 
gCód an Deachleachtais ar Rialachas na gComhlachtaí Stáit. Faigheann obair na hiniúchóireachta inmheánaigh a cuid 
eolais ó anailís ar an riosca atá roimh OSi agus tá pleananna iniúchóireachta inmheánaigh bunaithe ar an anailís seo. 
Formhuiníonn an Coiste Iniúchóireachta anailís an riosca agus pleananna na hiniúchóireachta inmheánaigh. Faigheann 
monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach airgeadais a gcuid eolais 
ó obair an Iniúchóra Inmheánaigh, an Coiste Iniúchóireachta a dhéanann maoirsiú ar obair an Iniúchóra Inmheánaigh, 
na bainisteoirí feidhmiúcháin laistigh de OSi ag a bhfuil freagracht as ucht forbairt agus cothú na creatlaí um rialú 
inmheánach airgeadais, agus nótaí curtha isteach ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina litir bainistíochta.

Dearbhaím gur bhain an Bord amach athbhreithniú i Nollaig 2007 ar éifeachtacht an chórais um rialúcháin 
inmheánacha i bhfeidhm le linn 2007.

Sínithe thar ceann an Bhoird

Kevin Bonner

Cathaoirleach
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 

Tá iniúchadh déanta agam ar na ráitis airgeadais de chuid Suirbhéireacht Ordanáis Éireann don bhliain dar críoch 31 

Nollaig 2007 faoi Acht na Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, 2001.

Cuimsíonn na ráitis airgeadais, atá tar éis a bheith ullmhaithe de réir na polasaithe cuntasaíochta leagtha amach anseo, 

na Polasaithe Cuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, Ráiteas na nGnóthachan agus na gCaillteanas 

Aitheanta Iomlán, an Clár Comhardaithe, Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus na nótaí coibhneasacha eile.

Freagrachtaí ar Leithligh an Bhoird agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann freagrach as ucht ullmhúchán na ráiteas airgeadais ar aon dul le hAcht na 

Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, 2001 agus as ucht rialtacht na n-idirbheart a chinntiú. Ullmhaíonn Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann na ráitis airgeadais ar aon dul leis an gCleachtas Cuntasaíochta Coitianta in Éireann. Tá freagrachtaí 

cuntasaíochta de chuid Baill an Bhoird leagtha amach sa Ráiteas ar Fhreagrachtaí Baill an Bhoird.

Is í an fhreagracht atá orm ná chun iniúchóireacht a dhéanamh ar na ráitis airgeadais de réir na riachtanais ábhartha 

dlíthiúla agus rialála agus Caighdeáin Iniúchóireachta Inmheánaigh (RA agus Éire).

Déanaim mo thuairim a thuairisciú ar cibé an dtugann na ráitis airgeadais léiriú fíor agus cothrom, de réir an Chleachtais 

Cuntasaíochta Coitianta in Éireann. Déanaim tuairisciú freisin i mo thuairim féin ar cibé an bhfuil leabhair chuntais 

cearta arna gcoinneáil. Sa bhreis ar sin, sonraím cibé an bhfuil na ráitis airgeadais i gcomhaontú le leabhair na gcuntas.

Déanaim tuairisciú ar aon chás ábhartha nach bhfuil airgead tar éis a bheith feidhmithe don chuspóir ceaptha nó nuair 

nach réitíonn na hidirbhearta leis na húdaráis atá á rialú.

Freisin déanaim tuairisciú mura bhfuilim tar éis an t-eolas agus na míniúcháin riachtanacha uile a ghnóthú ar mhaithe 

le mo hiniúchadh.

Déanaim athbhreithniú ar cibé an léiríonn an Ráiteas um Rialú Inmheánach Airgeadais comhlíonadh Shuirbhéireachta 

Ordanáis Éireann leis an gCód Cleachtais le haghaidh Rialachas na gComhlachtaí Stáit agus déanaim tuairisciú ar aon 

chás ábhartha nach ndéantar amhail, nó má tá an ráiteas míthreorach nó neamhréireach i leith eolas eile atá agam ó 

mo hiniúchadh ar na ráitis airgeadais. Níl sé de dhíth orm breathnú a dhéanamh ar cibé an gclúdaíonn an Ráiteas um 

Rialú Inmheánach Airgeadais na rioscaí agus rialúcháin airgeadais uile, nó tuairim a chruthú ar éifeachtacht na nósanna 

imeachta riosca agus rialú.

Léim eolas eile atá cuimsithe sa Tuarascáil Bhliantúil, agus breathnaím cibé an bhfuil sé comhsheasmhach leis na ráitis 

airgeadais iniúchta. Breathnaím ar na himpleachtaí le haghaidh mo thuarascáil má thugaim aird ar aon mhíráitis nó 

neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais.

Bunús Tuairime na hIniúchóireachta
Le linn dom mo fheidhm a bhaint amach mar Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, rinne mé mo hiniúchadh ar na 

ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Iniúchóireachta Idirnáisiúnta (RA agus Éire) atá eisithe ag Bord na gCleachtas 

Iniúchóireachta agus trí thagairt do na breathnúcháin speisialta a bhaineann leis na comhlachtaí Stáit maidir lena 

mbainistiú agus a bhfeidhmiú. Áiríonn iniúchadh scrúdú, ar bhonn trialach, de fhianaise a bhaineann leis na méideanna 

agus nochtadh agus rialtacht de chuid na hidirbhearta airgeadais a cuirtear san áireamh sna ráitis airgeadais. Áirítear 

freisin measúnú ar na meastacháin agus breithiúnais suntasacha a rinneadh in ullmhú na ráiteas airgeadais, agus ar 

cibé an bhfuil na polasaithe cuntasaíochta oiriúnach le haghaidh cúinsí Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, feidhmithe 

go comhsheasmhach agus nochta go fónta.
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Ar lean

Rinne mé mo hiniúchadh a phleanáil agus a fheidhmiú chun an t-eolas agus na míniúcháin uile a ghnóthú gur 

bhreathnaigh mé a bheith riachtanach d’fhonn mé a sholáthar le fianaise fónta chun cinnteacht réasúnach a thabhairt 

go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé an bhfuil amhail mar thoradh ar chalaois nó mírialtacht 

nó botún eile. Agus mo thuairim á chur in iúl rinne mé luacháil freisin ar an leorgacht foriomlán de chuid léiriú an eolais 

sna ráitis airgeadais.

Tuairim
I mo thuairim féin, tugann na ráitis airgeadais léiriú fíor agus cothrom, de réir an Chleachtais Cuntasaíochta Coitianta in 

Éireann, ar staid chúrsaí Suirbhéireachta Ordanáis Éireann amhail ag 31 Nollaig 2007 agus dá hioncam agus caiteachas 

don bhliain arna chríochnú ansin.

I mo thuairim tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann tar éis leabhair chuntais chearta a choinneáil. Tá na ráitis airgeadais i 

gcomhaontú le leabhair na gcuntas.

John Buckley 

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

19ú Samhain 2008
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Polasaithe Cuntasaíochta

1.  Ginearálta
Bhunaigh Ionstraim Reachtúil Uimh. 73 de 2002, Suirbhéireacht Ordanáis Éireann ar an 4ú Márta 2002 faoi Acht na 

Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, 2001.

2.  Bunús na cuntasaíochta
Táthar tar éis na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhunús fabhraithe, ach amháin sa mhéid atá sonraithe thíos, faoi 

choinbhinsiún an chostais stairiúil agus i gcomhar leis an gcleachtas cuntasaíochta coitianta. Glactar le caighdeáin 

tuairiscithe airgeadais, molta ag na comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta, de réir mar a thagann siad i bhfeidhm.

3.  Cúlchiste Bunaíochta
Ar lá na Bunaíochta, 4ú Márta 2002, bhí sócmhainní agus dliteanais na Suirbhéireachta Ordanáis tarchurtha chuig OSi 

ar bhunús a cuid luachanna ar an dáta sin agus cuireadh méid comhionann leis na glan-shócmhainní chun sochair na 

gCúlchistí.

4.  Aitheantas ioncaim
Faigheann OSi Deontas Oireachtais ón Roinn Airgeadais. Taispeántar an méid seo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais 

sa tréimhse ina fhaightear é. Táthar tar éis Conradh Seirbhíse chun na seirbhísí a sholáthar mar mhalairt ar Deontas an 

Oireachtais a chomhaontú leis an Aire Airgeadais.

D’fhéadfaí custaiméirí digiteacha a sholáthar trí cheadúnú rochtana chuig sonraí na suirbhéireachta ordanáis. Tuilltear 

ioncam ó dhíolachán na gceadúnas go cothrom thar saolré an cheadúnais.

Sa bhreis ar sin d’fhéadfaí custaiméirí digiteacha a sholáthar le sonraí léarscáilíochta faoi chonarthaí bliantúla nó le haghaidh 

tréimhsí níos mó ná bliain amháin. Aithnítear ioncaim faoi na conarthaí seo mar oibleagáidí faoi na conarthaí mar a bheith 

comhlíonta. Gearrtar costais i leith na conarthaí seo ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a thabhaítear.

Aithnítear díolacháin agus ioncaim nuair atá an táirge tar éis a bheith curtha chun bealaigh nó an tseirbhís soláthartha.

5.  Aoisliúntas
Feidhmíonn OSi scéimeanna pinsin sochair sainmhínithe atá maoinithe go bliantúil ar bhonn íoc mar a théann tú 

ó airgid atá infhaighte, lena n-áirítear airgid soláthartha ag an Roinn Airgeadais agus ranníocaíochtaí asbhainte ó 

thuarastail na mball foirne.

Tomhaistear dliteanais scéime phinsin ar bhonn achtúireach ag úsáid modh an aonaid réamh-mheasta. Cuirtear na 

dliteanais scéime i láthair ar bhonn ar leith ar an gclár comhardaithe.

Gearrtar sochair phinsin íoctha faoi réir na bliana nuair a baintear amach an Farasbarr/(Easnamh) don bhliain tar éis 

chánachas. 

Aithnítear táille pinsin breise ag cuimsiú an costas seirbhíse reatha, iar-chostas seirbhíse agus an costas úis ar na 

dliteanais scéime lúide sochair phinsin íoctha faoi réir na bliana mar chostas pinsin sa Chuntas Oibriúcháin don bhliain. 

Gearrtar méid comhionann ar an gCúlchiste Pinsin.

Déantar gnóthachain agus caillteanais achtúireacha ag teacht chun cinn ó athruithe i bhfoshuímh actúireacha agus ó 

farasbarr agus easnaimh a aithint i ráiteas ar iomlán na ngnóthachan agus na gcaillteanas don bhliain ina tharlaíonn 

siad agus gearrtar iad ar an gCúlchiste Pinsin.
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Polasaithe Cuntasaíochta 
Ar lean

6.  An Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta 
Úsáidtear an Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta chun sonraí léarscáilíochta digiteacha a chruthú agus a chothú. Tá 

tábhacht ar leith bainteach leis an mbunachar sonraí i ngníomhaíochtaí agus i nginiúint ioncaim OSi.

Cuimsíonn an Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta dhá phríomhghné – córas bainistíochta an bhunachair sonraí 

agus na sonraí topagrafach tacaíochta (an bunachar sonraí).

Áirítear córas bainistíochta an bhunachair sonraí mar threalamh ríomhaireachta faoi shócmhainní seasta inláimhsithe 

(féach nóta 8 do na ráitis airgeadais).Tarchuireadh an sócmhainn eiseach ar an 4ú Márta 2002 isteach sa chlár 

comhardaithe oscailte ag costas lúide dímheas carntha.

Cé go mbaineann OSi leas as rochtain ar agus úsáid na sonraí topagrafacha, is le Rialtas na hÉireann a luíonn cearta 

maoine intleachtúla na sonraí. Dá réir sin, níl aon luach leagtha ar shonraí topagrafacha sna ráitis airgeadais seo.

Tabhaíonn OSi caiteachas ar bhonn leanúnach ag cothú agus ag feabhsú an bunachar sonraí topagrafach. Cuimsíonn sé 

seo airgead caite ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le Léarscáilíocht Nua agus Athcheartú Leanúnach. Gearrtar a leithéid 

de chaiteachas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a thabhaítear.

7.  Sócmhainní seasta inláimhsithe
Sonraítear sócmhainní seasta inláimhsithe ag costas lúide dímheas carntha.

Ríomhtar dímheas ar mhaithe le costas na sócmhainní seasta inláimhsithe a dhíscríobh le tráthchodanna bliantúla cothrom. 

Seo a leanas na saolta úsáideacha réamh-mheasta le tagairt ar an dímheas a táthar tar éis a ríomh:

Suiteacha agus feistí  3 bliana go 10 mbliana 

Mótarfheithiclí  5 bliana 

Trealamh ríomhaireachta  4 bliana

8.  Stoic
Cuimsíonn stoic léarscáileanna clóbhuailte agus soláthairtí agus sonraítear iad ag an gceann is ísle de chostas agus 

glan-luach réadach.

9.  Airgeadra iasachta
Aistrítear idirbhearta ainmnithe in airgeadra iasachta go euro ag rialú na rátaí malairte ar dhátaí na n-idirbheart. 

Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta ainmnithe in airgeadra iasachta go euro ag rialú na rataí malairte 

ar dháta an chláir comhardaithe agus áirítear gnóthachain agus caillteanais iartheachtacha sa Chuntas Ioncaim agus 

Caiteachais don tréimhse.
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

Nótaí

2007

€

2007

€

2007

€

2006

€

Díolacháin 1 21,506,696 19,700,800

Deontas Oireachtais 5,250,000 6,250,000

Ioncam Oibriúcháin Eile 4 98,314 15,240

26,855,010 25,966,040

Costais Táirgthe agus Díolacháin 2 (18,720,842) (18,496,282)

Costais Dáilte agus Riaracháin 5 (10,504,100) (9,855,693)

Farasbarr/(Easnamh) don bhliain roimh cháin (2,369,932) (2,385,935)

Cáin ar Fharasbarr/(Easnamh) ar ghnáth-

ghníomhaíochtaí 7 - -

Farasbarr/(Easnamh) don bhliain tar éis cáin (2,369,932) (2,385,935)

Cuntas Oibriúcháin

Easnamh ar an gCuntas Ioncaim agus 

Caiteachais (2,369,932) (2,385,935)

Costas Pinsin don bhliain 13(b) (8,170,000) (7,414,000)

Easnamh Oibriúcháin don bhliain (10,539,932) (9,799,935)

Ráiteas de Chaillteanais agus Gnóthachain Aitheanta 

Iomlána I&E a/c Pinsin Iomlán Iomlán

Farasbarr/(easnamh) don bhliain (2,369,932) (8,170,000) (10,539,932) (9,799,935)

Gnóthachain/(Caillteanais) ó thaithí 13(c) - 4,170,000 4,170,000 (3,086,000)

Gnóthachain/(caillteanais) aitheanta iomlána 

don bhliain (2,369,932) (4,000,000) (6,369,932) (12,885,935)

Gluaiseacht i gCúlchistí I&E a/c Pinsin Iomlán Iomlán

Iarmhéid ag 1 Eanáir (923,010) (103,000,000) (103,923,010) (91,037,075)

Gnóthachain/(caillteanais) aitheanta iomlána 

don bhliain (2,369,932) (4,000,000) (6,369,932) (12,885,935)

Iarmhéid ag 31 Nollaig (3,292,942) (107,000,000) (110,292,942) (103.923,010)

Déanann na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 39 agus 40, agus na nótaí ar leathanaigh 44-51 suas cuid de na 

ráitis airgeadais seo. 

Thar ceann an bhoird

Kevin Bonner Geraldine Ruane

Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Clár Comhardaithe 
Amhail an 31 Nollaig

Nótaí

2007

€

2006

€

Sócmhainní Seasta

Sócmhainní Inláimhsithe 8 5,772,384 5,215,822

Sócmhainní Reatha

Stoc 9 527,716 449,750

Féichiúnaithe 10 5,948,088 6,399,338

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 767,745 1,833,879

7,243,549 8,682,967

Creidiúnaithe – suimeanna indlite taobh istigh d’aon bhliain 

amháin 11 7,842,511 6,355,435

Glan-shócmhainní reatha ag eisiamh dliteanais phinsin (598,962) 2,327,532

Dliteanas Pinsin 13(d) (107,000,000) (103,000,000)

Glan-shócmhainní (101,826,578) (95,456,646)

Ionadaithe ag

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

Cúlchiste Ioncaim (3,292,942) (923,010)

Cúlchiste Pinsin (107,000,000) (103,000,000)

(101,826,578) (95,456,646)

Déanann na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 39 agus 40, agus na nótaí ar leathanaigh 44-51 suas cuid de na 

ráitis airgeadais seo.

Thar ceann an Bhoird

Kevin Bonner Geraldine Ruane

Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid

Nótaí

2007

€

2006

€

RÉITEACH AR GHLAN-GHLUAISEACHT DON BHLIAIN

Farasbarr/(Easnamh) don tréimhse tar éis cánachas (10,539,932) (9,799,935)

Dímheas 3,153,941 3,440,741

Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha 8,170,000 7,414,000

Us ar thaiscí (84,100) (11,379)

Laghdú/(Méadú) i bhféichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí 451,250 647,475

Méadú/(Laghdú) i gcreidiúnaithe 1,487,076 2,812,013

(Méadú)/Laghdú i stoic (77,966) (38,192)

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid glan ó ghníomhaíochtaí 

oibríochta 2,560,269 4,464,723

RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid glan ó ghníomhaíochtaí 

oibríochta 2,560,269 4,464,723

Tuairisceán ar infheistíochtaí agus seirbhísiú airgeadais

Ús faighte 84,100 11,379

Insreabhadh (eis-sreabhadh) airgid glan ó thuairisceán ar 

infheistíochtaí agus seirbhísiú airgeadais 84,100 11,379

Caiteachas Caipitiúil

Fáltais ar dhíolachán sócmhainní seasta inláimhsithe 8 - 16,001

Ceannach na sócmhainní seasta inláimhsithe 8 (3,710,503) (3,232,805)

Eis-sreabhadh airgid glan ó chaiteachas caipitiúil (3,710,503) (3,216,804)

Méadú/(Laghdú) in airgead tirim (1,066,134) 1,259,298

Réiteach an tSreafa Airgid glan go Gluaiseacht i nGlanchistí 

Méadú/(Laghdú) glan in airgead tirim (1,066,134) 1,259,298

Glanchistí ag 1 Eanáir 1,833,879 574,581

Glanchistí ag 31 Nollaig 767,745 1,833,879

Gluaiseachtaí i nglanchistí (1,066,134) 1,259,298

Déanann na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 39 agus 40, agus na nótaí ar leathanaigh 44-51 suas cuid de na 

ráitis airgeadais seo.



44

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

1.  Díolacháin 2007 2006

€ €

Conarthaí fadtéarmacha – Comhairlí Contae 2,303,799 2,156,609

Conarthaí fadtéarmacha – Fóntais 9,048,293 7,258,591

Díolachán Léarscáile lena n-áirítear ceadúnú bliantúil 10,154,604 10,285,600

21,506,696 19,700,800

2.  Costais táirgthe agus díolacháin 2007 2006

€ €

Costais Táirgthe (Léarscáilíocht Nua agus Athcheartú Leanúnach)

Tuarastail & Pá 10,575,426 9,833,556

Costais TF 2,087,494 2,159,474

Dímheas 2,888,424 3,228,079

Foinsiú allamuigh na léarscáilíochta 1,243,030 1,242,133

Costais eitilte agus chothabhála 457,094 427,639

Taisteal & Maireachtáil 533,637 503,929

Costais Reatha na bhFeithiclí 167,569 183,423

Costais Chonraitheora 3,414 3,006

Costais Scannáin 0 15,081

Costais teagmhasacha 35,846 75,810

Páipéarachas 18,545 16,382

Trealamh goirt 16,667 5,688

Costais Bhreacaire 46,496 70,994

18,073,642 17,765,194

Costas Díolacháin:

Stoc Tosaigh 371,192 317,896

Costais chlóbhualadh arna foinsiú allamuigh 803,724 784,384

Stoc deiridh amhail an 31 Nollaig (527,716) (371,192)

Costais iomlána táirgthe agus díolacháin 18,720,842 18,496,282
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3.  Costais athcheartaithe leanúnacha agus léarscáilíochta nua
Mar a léirítear in alt 6 sna polasaithe cuntasaíochta, gearrtar caiteachais a tabhaíodh ar fheabhsú agus ar chothabháil 

an bhunachair topagrafach ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse inar tabhaíodh é. B’iad seo a leanas na 

méideanna a gearradh ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais:

2007 2006

€ €

Léarscailíocht Nua 9,092,702 8.971,230

Athbhreithniú Leanúnach 8,980,940 8,793,964

18,073,642 17,765,194

Measann OSi go ndéanfar athnuachan ar an mbunachar topagrafach trí athcheartú leanúnach thar tréimhse cúig bliana.

4.  Ioncam oibriúcháin eile 2007 2006

€ €

Ús ar Thaiscí 84,100 11,379

Ioncam Eile 14,214 3,861

98,314 15,240
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5.  Costais dáilte agus riaracháin 2007 2006

€ €

Tuarastail & Pá 6,210,965 5,825,549

Íocaíochtaí Pinsin* 718,643 850,397

Taisteal & Maireachtáil 188,770 168,935

Oiliúint & Suibscríbhinní 363,670 386,078

Margaíocht & Arduithe Céime 357,649 362,194

Costais Teagmhasacha 114,954 92,572

Táillí Bainc 23,823 19,163

Costais Áitreabh Oifige 645,927 438,227

Árachas Ginearálta 84,011 91,935

Solas & Teas 301,804 241,140

Glanadh 155,086 119,836

Postas & Teileafón 282,681 292,369

Dímheas 265,517 212,662

Comhairleoireacht 510,723 396,405

Grianghrafadóireacht Chonartha 2,478 83,022

Costais Dlí & Gairmiúla 44,870 38,940

Táillí Stiúrthóra 95,000 90,617

Seirbhísí Párolla Foinsithe Allamuigh 54,426 53,468

Táillí Iniúchta 37,900 32,000

Páipéarachas agus Trealamh Oifige 43,614 55,801

Drochfhiacha 1,589 4,383

10,504,100 9,855,693

Tá OSi i seilbh áitribh saor ó chíos i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath atá á sholáthar ag Oifig na nOibreacha Poiblí.  

I Nollaig 2003 d’fhógair an tAire Airgeadais go n-athlonnófar Ceanncheathrú OSi go Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

* Taispeántar íocaíochtaí pinsin glan ó ranníocaíocht an fhostaí de €510,000.

6.  Costais foirne agus eolas d’fhostaithe 2007 2006

€ €

Pánna agus tuarastail (lena n-áirítear ranníocaíochtaí pinsin) 16,752,712 15,832,495

Costais árachais sóisialta 752,322 677,007

17,505,034 16,509,502

Ba é 322 meánlíon na daoine a fostaíodh le linn na tréimhse.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
Ar lean
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7.  Cáin ar fharasbarr/(easnamh) ar 
ghnáthghníomhaíochtaí 2007 2006

€ €

Táille cánach reatha don tréimhse - -

Rósholáthar i leith blianta roimhe sin - -

Cáin iarchurtha:

Tionscnú agus aisiompú ar dhifríochtaí uainiúcháin - -

Táille cánach/(creidmheas) don tréimhse - -

8.  Sócmhainní inláimhsithe Mótarfheithiclí

€

Trealamh

Ríomhaireachta

€

Suiteacha 

& Feistí

€

Iomlán

€

Costas nó luacháil 

Ag 1 Eanáir 2007 635,470 20,685,344 1,287,707 22,608,521

Breiseanna 115,844 2,908,283 686,376 3,710,503

Diúscairtí (57,658) - - (57,658)

Ag 31 Nollaig 2007 693,656 23,593,627 1,974,083 26,261,366

Dímheas Carntha

Ag 1 Eanáir 2007 469,721 16,430,311 492,667 17,392,699

Táille don tréimhse 91,935 2,888,424 173,582 3,153,941

Diúscairtí (57,658) - - (57,658)

Ag 31 Nollaig 2007 503,998 19,318,735 666,249 20,488,982

Leabharluach Glan

Ag 31 Nollaig 2007 189,658 4,274,892 1,307,834 5,772,384

Ag 31 Nollaig 2006 165,749 4,255,033 795,040 5,215,822

9.  Stoic 2007 2006

€ €

Ábhair Inchaite 70,349 78,558

Stoic Léarscáile 457,367 371,192

527,716 449,750
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10.  Féichiúnaithe 2007 2006

€ €

Méideanna dlite:

Féichiúnaithe Trádála 3,347,238 2,759,781

Féichiúnaithe Eile 58,560 90,115

Réamhíocaíochtaí 653,264 137,361

Méid Inghnóthaithe ar Chonarthaí 1,889,026 3,412,081

5,948,088 6,399,338

11. Creidiúnaithe – méideanna dlite laistigh d’aon 
bhliain amháin 2007 2006

€ €

Creidiúnaithe Trádála 44,863 429,291

CBL 449,750 736,574

Cáin Ioncaim asbhainte faoi ÍMAT 197,024 205,125

Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasta 103,195 93,350

Creidiúnaithe eile 157,996 166,935

Fabhruithe 1,807,877 2,072,685

Íocaíocht/sonraisc roimhré ar chonarthaí fadtéarmacha 5,081,806 2,651,475

7,842,511 6,355,435

12.  Ní sholáthraítear do chaiteachas caipitiúil na todhchaí
Níl aon socruithe conartha déanta ag OSi le haghaidh caiteachas caipitiúil na todhchaí.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
Ar lean
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13.  Costais phinsin
(a)  Feidhmíonn OSi Scéimeanna Pinsin Ranníocach Leanaí agus Céilí agus Aoisliúntas Foirne sochair sainmhínithe. 

Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais ag teacht chun cinn ós na scéimeanna as ioncam reatha OSi agus gearrtar iad nuair 

a shroicheann siad Farasbarr/(Easnamh) roimh Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha chuig an gcuntas Ioncaim agus 

Caiteachais sa bhliain ina bhfuil siad iníoctha. Ní chothaítear aon chiste ar leithligh agus ní shealbhaítear aon sócmhainní 

le íocaíochtaí pinsin agus aiscí a mhaoiniú. Chinn luacháil achtúireach ar an 31ú Nollaig 2007 luacháil ar dhliteanas 

pinsin i leith baill foirne atá ann faoi láthair agus iad siúd atá scortha maidir le suim de €107 milliún (€103 milliún ar an 

31 Nollaig 2006). BA é €62 milliún an dliteanas ar an dáta dílseacháin. Bunaíodh na torthaí thíos ar luacháil achtúireach 

na ndliteanais pinsin mar a bhí ar an 31ú Nollaig 2007. Rinne achtúire cáilithe neamhspleách an luacháil seo ar mhaithe 

leis an gcaighdeán cuntasaíochta, Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais Uimh. 17 – Sochair Scoir (FRS 17).

Ba iad seo leanas na príomh-bhoinn tuisceana 

airgeadais a úsáideadh: Ag Ag Ag

31/12/07 31/12/06 31/12/05

ráta lascaine 5.5% 5.5% 5.5%

rata méadaithe na dtuarastal 4.0% 4.0% 4.0%

ráta méadaithe na bpinsean 4.0% 4.0% 4.0%

boilsciú 2.0% 2.0% 2.0%

(b) Anailís ar an méid a gearradh ar bhaint amach an fharasbairr don bhliain

2007 2006

€ €

Costais Seirbhíse Reatha 3,700,000 3,600,000

Ús ar Dhliteanais Scéime Phinsin 5,700,000 5,100,000

Sochair Íoctha (1,230,000) (1,286,000)

Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha 8,170,000 7,414,000

Gearrtha ar Bhaint amach Farasbarr/(Easnamh)roimh Aoiliúntas Pinsin 

Glan Iarchurtha 1,230,000 1,286,000

Iomlán gearrtha ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 9,400,000 8,700,000

(c) Anailís ar an méid aitheanta sa ráiteas de ghnóthachain agus caillteanais iomlána (STRGL)

2007 2006

€ €

Caillteanais/(gnóthachain) ag teacht chun cinn ar dhliteanais scéime (4,170,000) 3,086,000

Athruithe i mbonn tuisceana - -

Caillteanais/(gnóthachain) achtúireacha aitheanta i STRGL (4,170,000) 3,086,000
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13.  Costais phinsin (ar lean)
(d) Anailís ar ghluaiseacht i ndliteanais le linn na bliana

2007 2006

€ €

Dliteanas scéime an 1 Eanáir 103,000,000 92,500,000

Costais seirbhíse reatha 3,700,000 3,600,000

Costais Úis 5,700,000 5,100,000

Caillteanas/(gnóthachan) achtúireach (4,170,000) 3,086,000

Dliteanas sochair ag 31 Nollaig (1,230,000) (1,286,000)

107,000,000 103,000,000

(e) Stair na gcaillteanas agus na ngnóthachain

2007 2006

€ €

Caillteanais/(gnothachain) ar dhliteanais scéime Méid (€) (4,170,000) 3,086,000

Céatadán de luach láithreach na ndliteanas scéime (4%) 2%

Méid iomlán aitheanta i STRGL 2007 2006

€ €

Méid (€) (4,170,000) 3,086,000

Céatadán de luach láithreach na ndliteanas scéime (4%) 2%

(f ) Imeacht ó chur i láthair FRS 17

Nochtann na ráitis airgeadais an farasbarr don bhliain tar éis táille a ghearradh ar na sochair phinsin a íocadh i leith an 

tréimhse agus an easnamh tar éis soláthar le haghaidh na costais phinsin uile mar a chinnteofar faoin FRS17. Creideann 

an Bord go dtugann an cur i láthair seo léiriú níos cothroime ar fheidhmíocht airgeadais OSi ag tabhairt aird ar an bhfíric 

go bhfuil a cuid scéimeanna pinsin á fheidhmiú ar bhonn íoc mar a théann tú agus an fhíric nach bhfuil sé beartaithe go 

gcumasódh maoiniú ón Stát réamh-mhaoiniú dliteanais pinsin OSi.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
Ar lean
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14.  Aoisliúntas, iasachtaí agus idirbhearta de chuid Baill an Bhoird 
2007 2006

€ €

Díolaíochtaí:

–  do sheirbhísí mar Bhaill an Boird 95,000 90,617

–  do sheirbhísí eile - -

95,000 90,617

Níor tugadh aon íocaíochtaí do, nó aon idirbhearta le Baill an Bhoird sa bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2007. Tá an 

Bord tar éis glacadh le nósanna imeachta atá faoi réir treoirlínte eisithe ag an Roinn Airgeadais maidir le nochtadh na 

leasanna ag baill an Bhoird agus táthar tar éis cloí leis na nósanna imeachta seo i rith na bliana. Ní raibh aon idirbhearta 

maidir le ghníomhachtaí OSi ina raibh aon leas tairbhiúil ag Baill an Bhoird.

15.  Imeachtaí iar-chláir comhardaithe
Níl aon imeachtaí tábhachtacha ann.

16.  Gnóthas leanúnach
Nochtann an clár comhardaithe easnamh suntasach ag teacht ó uchtú an FRS 17. In ainneoin seo, creideann an Bord go 

mbeidh dóthain acmhainní ar fáil do OSi sa todhchaí ó ghníomhaíochtaí tráchtála nó trí dheontas Stáit ionas gur féidir 

leanúint lena cuid oibríochtaí agus a sainordú reachtúil a sceitheadh. Sna cúinsí seo creideann an Bord go leanann sé ar 

aghaidh a bheith cuí chun na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leanúnach.

17.  Formheas na ráiteas airgeadais
D’fhormheas na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an 31ú Deireadh Fómhair 2008.
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