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Suirbhéireacht Ordánais Éireann

Ráiteas Misin

Feabhas i soláthar léarscáilíochta ardchaighdeáin agus seirbhísí faisnéise 
spásúla chun riachtanais na sochaí a riar.

•	 Sofhreagracht – an cumas bheith ag coinne le riachtanais athraitheacha ár gcuid  
 custaiméirí, muid féin a chur in inmhe dóibh agus freastal orthu go héifeachtach  

•	 Fiontar – forbairt leanúnach a dhéanamh ar na scileanna agus an saineolas a   
 theastaíonn chun riachtanais an mhargaidh a léiriú, a mhúnlú agus a riar 

•	 Nuálaíocht – rannpháirtíocht ár mbaill foirne agus iad ag iarraidh i gcónaí feabhas a  
 chur ar an gcaoi a bhforbraímid ár gcuid táirgí agus seirbhísí 

•	 Éifeachtúlacht – táirgiúlacht agus éifeachtúlacht chun cinntiú go mbeimid   
 inmharthana i dtimpeallacht iomaíoch 

•	 Torthaí	 – feidhmíocht na heagraíochta chun ár gcuid gealltanas a chomhlíonadh  
 agus chun torthaí ardchaighdeáin a bhaint amach dár gcuid geallchoimeádaithe

Baintear an misean amach trí Luachanna Daoine atá bunaithe ar na 
gnéithe seo a leanas:

Freagrúlacht, Fiontraíocht, Nuálaíocht, Éifeachtúlacht, Torthaí.
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Fís an OSi 

“Leanfaidh Suirbhéireacht Ordánais Éireann, an Ghníomhaireacht Náisiúnta 
Léarscáilíochta ón mbliain 1824, de bheith ag soláthar saineolas riachtanach chun 
buntaca a thabhairt d’Fhorbairt Shóisialta agus Eacnamaíochtat na hÉireann.”
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Aerial view of Blasket Island, County Kerry

Historic Mapping of Blasket Island, County Kerry



Na	Torthaí	ar	aon	amharc	amháin:

Feidhmíocht mhaith i mbliain an-dúshlánach•	

Ba é €19.5 milliún ioncam trádála•	

Ba é barrachas don bhliain a bhaineann le hOibriúcháin €2.2m•	

Thit costais Dhíolachán agus Tháirgiúlachta le 6%•	

Thit costais Riaracháin agus Dháilte (seachas íocaíochtaí pinsin) le 6%•	

Fógraíodh díbhinn de 20% de Bharrachas Oibriúcháin.•	

Feabhsúcháin	ar	Éifeachtúlacht:

Dul chun cinn leanúnach ar athbhreithniú agus athstruchtúrú eagraíochtúil.•	

Bhí 276 ball foirne againn ag deireadh mhí na Nollag 2011, is é sin 1% faoi fhigiúir •	
Chreat Rialaithe Fostaíochta do 2011 agus 5% faoin mbliain roimhe.

Forbraíodh an coincheap de Sheirbhísí Láraithe Riaracháin chun HQ agus gach oifig •	
réigiúnach a thacú. Tríd an tionscnamh seo, laghdófar go suntasach acmhainní 

riaracháin agus cuirfear feabhas ar éifeachtúlacht go ginearálta.

Growing	our	business:

Dul chun cinn dearfach ar dheiseanna nua gnó tráchtála laistigh den earnáil SME.•	

Comhaontaíodh conarthaí suntasacha nua/athnuachana, lena n-áirítear Eircom Ltd., •	
an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród, an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 

Áitiúil, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an Roinn Talmhaíochta, Bia 

agus Mara.

Cuireadh tús le comhaontú foirmiúil scairsheilbhe 49% leis An Post GeoDirectory, •	
agus sochar dearfach brabúis i gceist do 2011.

Trí mheán comhdhálacha agus ceardlanna rinneadh luach sonraí údarásacha •	
comhsheasmhacha aníos go dtí an bunleibhéal san OSi a chur chun cinn – chun 

cinntí tráchtála níos fearr a chumasú i gcomhthéacs acmhainní tearca agus cinntí 

fíor-chasta.

Tugadh cuntas do shaoránaigh ar luach agus thábhacht shonraí an OSi agus ar an •	
ról a ghlacann sí sa tsochaí agus cainéil éagsúla á úsáid aici m.sh. láithreán gréasáin. 

Pléadh tábhacht na tíreolaíochta / an OSi le daoine óga trí mheán an chórais 

oideachais.

I gcomhar le Fiontraíocht Éireann agus le cuideachta comhpháirtí príobháideach, •	
d’fhorbraíomar agus sheolamar láithreán gréasáin nua don phobal i gcoitinne dar 

teideal ‘’Decisionmap’’. Tugtar le chéile leis an láithreán gréasáin nua seo sonraí 

údarásacha ó roinnt foinsí, agus trí anailísithe éagsúla agus teicnící léirshamhlaithe, 

cuireann an t-aschur le pleánáil agus cinnteoireacht níos fearr.

Buaicphointí 2011
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Castletownbere, County Cork
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Ráiteas an Chathaoirligh

Is é seo mo chéad Tuarascáil Bhliantúil mar 

Chathaoirleach OSi agus tá áthas orm a thuairisciú go 

bhfuil dul chun cinn suntasach déanta ag OSi  i 2011 

chun bheith ina eagraíocht níos sruthlínithe agus níos 

éifeachtúla, ceann atá ag dul isteach sa todhchaí go 

muiníneach.

Tá an Bord sásta feidhmíocht an-láidir a thaifeadadh 

in ainneoin an choir chun donais i mórán margaí 

traidisiúnta dár gcuid.

Bhí roinnt príomhdhúshlán roimh Osi agus d’éirigh leis 

dul i ngleic leo. In éadan chúlú leanúnach eacnamaíochta 

d’oibrigh an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) 

agus a bainistíocht sinsearach  go díograiseach chun 

a chinntiú go bhfuil OSi anois ina eagraíocht níos 

éifeachtaí agus oiriúnach don fheidhm. Is san earnáil 

Tógála atá an cúlú in Éirinn is suntasaí, margadh an-

tábhachtach go traidisiúnta ag OSi. B’éigean do OSi 

oiriúnú go tapa do na réaltachtaí nua eacnamaíochta. Tá 

níos mó i gceist leis seo ná costais a laghdú amháin.

Chomh maith heagraíocht níos barainní agus níos aclaí 

a sheachadadh, tá an bord ag tacú le roinnt tionscnamh 

chun na margaí ina n-oibríonn OSi a leathnú agus chun 

na táirgí agus na tairiscintí atá inár margaí atá ann 

cheana féin a leathnú.

I 2011 cuireann OSi raon i bhfad níos fearr de sheirbhísí 

ar fáil dár gcustaiméirí ná mar a rinneamar cúig bliana 

ó shin. Táimid tar éis seirbhísí nua bunaithe ar an 

ngréasáin a fhorbairt mar fhreagairt ar riachtanais na 

SMEanna agus chuireamar tús le comhpháirtíochtaí 

straitéiseacha fadtéarma chun táirgí agus seirbhísí nua 

a fhorbairt sa bhaile agus thar lear.

Tá an Bord sásta leis an dul chun cinn atá déanta ag an 

bhfoireann ag OSi sna réimsí seo.

I 2011, bhaineamar amach na spriocanna post a 

leagadh amach, rinneamar dul chun cinn ar ár bplean 

airgeadais cúig bliana, agus fuaireamar féin agus trínár 

gcomhpháirtithe gnó suntasach nua. Rinneamar costais 

oibriúcháin go suntasach le blianta beaga anuas.

Táimid ag obair go dlúth le go leor craobhacha rialtais 

sna dúshláin atá rompu, lena n-áirítear an áit ar chóir 

dúinn scoileanna nua a thógáil agus cabhrú le cáin 

réadmhaoine nua a fhorbairt. D’fhéadfadh Faisnéis 

Geografach a bheith ina chuidiú chun seirbhísí rialtais 

a sheachadadh agus tá OSi an-dáiríre faoina dhualgas 

sa réimse seo.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na stiúrthóirí 

atá ag imeacht as oifig as an am agus fuinneamh a thug 

siad don OSi. Go háirithe ba mhaith liom buíochas a 

ghabháil le mo réamhtheachtaí an tUasal Kevin Bonner 

as a chuid seirbhíse tiomanta do OSi thar 10 mbliana 

mar Chathaoirleach le linn tréimhse ina raibh a lán 

forbairtí dearfacha ag OSi.

Sna chéad mhíonna seo dom a bheith i mo chathaoirleach 

ar OSI, tá mé an-tógtha ar conas a théann an fhoireann, 

faoi stiúir cumasach Geraldine Ruane, an POF, i 

ngleic leis na dúshláin atá roimh OSi. Is ar bhonn 

comhsheasmhach a fheidhmíonn Geraldine agus a 

foireann i gcúinsí atá an-dúshlánach, agus iad i gcónaí 

ag pleanáil chun tosaigh le riachtanais an chustaiméara 

sa todhchaí a réamh-mheas.

Tá áthas orm a thuairisciú go leanann ár gcaidreamh 

lenár máthair-roinn a oibriú i spiorad na tacaíochta 

agus an chomhoibrithe.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Aire 

Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, agus 

a chuid oifigeach, as a dtacaíocht leanúnach agus a 

spreagadh.

Sa deireadh, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le 

gach duine ag OSi mar gheall ar an bhfáilte cuireadh 

romham ó ceapadh mé i mo Chathaoirleach ar OSi. Tá 

an fhoireann ar fad le moladh don obair dhian agus a 

gcuid éachtaí le linn na bliana seo.

Is é seo mo chéad Tuarascáil Bhliantúil mar 
Chathaoirleach OSi agus tá áthas orm a thuairisciú 
go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta ag OSi  i 
2011 chun bheith ina eagraíocht níos sruthlínithe 
agus níos éifeachtúla, ceann atá ag dul isteach sa 
todhchaí go muiníneach.

Ronan O’Reilly 
Chathaoirleach, Bord an OSi
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Bhí bliain dúshlánach agus spreagúil ag Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann i 2011. Mar gheall ar éiginnteacht 

eacnamaíoch leanúnach, ní mór dúinn ár ngnó a chur 

in oiriúint d’fhonn feabhas a chur ar ár bhfeidhmíocht 

fhoriomlán. Rinne OSi a ghnó a bhainistiú go stuama 

trí fócas leanúnach a chur ar éifeachtúlacht agus ag an 

am céanna margaí agus deiseanna nua a lorg.

Sheachadamar barrachas de thart ar €2.2 milliún i 2011 

chun tosaigh ar sprioc de €1.1 milliún. Bhí líon na foirne 

1% faoi bhun an sprioc a leag an rialtas síos do OSi agus 

an líon ag teacht lenár bplean gnó cúig bliana.

D’éirigh linn caiteachas oibríochtúil a laghdú a thuilleadh 

agus coigilt de €2.7 milliún a thabhairt isteach i 

gcomparáid le buiséad, coigilt de 11%. Laghdaíodh 

ioncam iomlán le 7.5% mar gheall, den chuid is mó, 

ar chor chun donais breise in iarratais tógála agus 

pleanála. 

Le trí bliana anuas laghdaíodh caiteachas oibríochtúil 

ag OSi le 21%. 

Le cúig bliana anuas sheachadamar feidhmíocht 

athléimneach comhsheasmhach in éadan na gcúinsí 

eacnamaíochta is deacra. Bhí ár mbarrachas oibriúcháin 

de €2.2 milliún i 2011 chun tosaigh ar fheidhmíocht 

réamhchúlaithe, ag easnamh €1.6 milliún i 2008.

Ba é €22.3 milliún ár n-ioncam tráchtála i 2008, agus 

é 14% níos airde ná ár n-ioncam i 2011. Ní fíorfhigiúr 

é seo, áfach, mar bhí laghdú de 65% ar dhíolúcháin 

don earnáil tógála ar 2008. Chuidigh ár ngnó nua le 

héifeacht ar Osi a sheach-chur.

Lean feidhmíocht an gheilleagair, agus go háirithe na 

n-earnálacha ina bhfuil OSi ag feidhmiú, le bheith faoi 

bhrú suntasach i 2011. Bhí toradh iarmhartach ar ár ngnó 

ag an gcor chun donais iarmhartach i mórthionscadail 

bhonneagair agus san earnáil fhoirgníochta.

Mar thoradh air sin freisin, bhí titim ar an  éileamh 

ar tháirgí den chineál tomhaltóra, ar nós ár dtáirgí 

turasóireachta agus fóillíochta.

Ba dhúshlánach é an tasc le heagraíocht a bhainistiú 

a bhfuil margadh deacair roimpi, agus í féin á hathrú 

ó Ghníomhaireacht Stáit go dtí fiontar tráchtála. 

Táimid tar éis glacadh le cur chuige dériain maidir le 

hathstruchtúrú agus muid féin a eagrú níos éifeachtaí 

agus ag cuardach deiseanna margaidh nua freisin.

Is eagraíocht an-difriúil é OSi sa lá atá inniu ann ná mar 

a bhí i 2010. Táimid tar éis cur chuige comhpháirtíochta 

a fhorbairt i ngnó nua agus táimid an-spreagtha, mar 

shampla, ag deiseanna ar leith in ardphróiseáil sonraí 

agus in eitlíocht.

D’fhéachamar ar ár mbealaí chuig an margadh agus 

d’fhorbraíomar cur chuige nua gréasáin-bhunaithe. 

Táimid tar éis eagraíocht chothrománach agus obair 

thras-fhoirne a fhorbairt. Spreagamar forbairt de 

scileanna nua laistigh dár bhfoireann atá ann cheana 

féin.

Dhíríomar ar thairiscintí nua a fhorbairt don gheilleagar 

cliste agus tá raon de sheirbhísí bunaithe ar an ngréasán 

againn anois atá dírithe ar an earnáil SME. Tá sonraí 

cliste agus faisnéis atá go háirithe geografach á lorg ag 

méid gnó atá ag fás. Táimid muiníneach go dtairgeann 

an fás san earnáil seo deis do OSi sa mheántéarma.

Déanimid plé leis an rialtas ar thionscnaimh nua amhail 

postchóid agus an cháin réadmhaoine bheartaithe. 

Táimid dóchasach go bhféadfadh tionscadail nua 

sa bhonneagar spreagadh atá ag teastáil go géar a 

thabhairt don earnáil tógála foriomlán. Tuigimid, áfach, 

go mbeidh tréimhse ama i gceist lena scagadh tríd, 

mar beidh tréimhse ama i gceist le comhpháirtíochtaí 

príobháideacha poiblí agus pleanála a chur i bhfeidhm.

Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh

Bhí bliain dúshlánach agus spreagúil ag 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann i 2011. Mar gheall 
ar éiginnteacht eacnamaíoch leanúnach, ní mór 
dúinn ár ngnó a chur in oiriúint d’fhonn feabhas a 
chur ar ár bhfeidhmíocht fhoriomlán. 

Geraldine Ruane
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Bhí roinnt ratha suntasach againn i 2011. Fuarthas 

conarthaí nua leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 

Mara. Dhaingnigh ár gcomhfhiontar GeoDirectory leis An 

Post conradh ilbhliantúil le Google agus GeoDirectory. 

Méadaíodh díolacháin le 95% le cúig bliana anuas.

Fuaireamar conradh freisin le hÚdarás Eitlíochta 

na hÉireann le cairteacha eitlíochta 3D den scoth a 

tháirgeadh, réimse ina bhfuil OSi chun tosaigh ar fud 

an AE.

Tá cheann de na tairiscintí is déanaí againn, an Map 

Genie bunaithe ar an ngréasán, ina chuidiú linn gnó nua 

a fháil ó chustaiméirí amhail Savills, CBRE agus Lisney.

Amharcaimid ar an margadh seo mar deis iontach do 

OSi. 

Is cuideachta teicneolaíochta ceannródaíoch é OSi, ní 

amháin mar tháirgeoir de léarscáileanna traidisiúnta. 

Tá go leor dár bhfiontair ghnó nua láraithe ar ár n-áit 

chun tosaigh sna hearnálacha léarscáilithe agus TFC. 

Tá earnáil iomlán nua á cruthú ag coinbhéiseacht sa 

todhchaí de shonraí agus de go leor forbairtí chun 

cinn sa teicneolaíocht, is é sin an Tionscal Faisnéise 

Geografaí.

Tá faisnéis geografach in 80% de bunachair shonraí 

in Éirinn. Trí sheirbhísí bunaithe ar shuíomh a úsáid, 

is féidir anois tairiscint de tháirge nó de sheirbhís a 

shaincheapadh do chustaiméirí i réimsí ar leith. Ní 

mór do chuideachtaí a bheith eolach ar an áit a bhfuil 

a gcuid custaiméirí, chomh maith lena oiread agus is 

féidir faisnéise orthu. Tá an fás san earnáil domhanda 

seo easpónantúil agus meastar go mbainfear €14 

billiún amach faoi 2014. Tá OSi suite go han-mhaith 

chun tairbhe a bhaint as na forbairtí seo. I 2011, i 

gcomhpháirtíocht le Fiontraíocht Éireann, d’eagraíomar 

ceardlann do SMEanna na hÉireann sa réimse seo, ar a 

raibh freagra den scoth.

Le blianta beaga anuas, bhí ar OSi cur in oiriúint 

d’athruithe agus brúnna ollmhóra sa mhargadh. Tá cor 

chun donais a tharlaíonn uair amháin gach céad bliain ar 

siúl inár margaí traidisiúnta tógála agus pleanála. 

Creidim go bhfeidhmímid go maith ar bhonn 

comhsheasmahch i gcoinníollacha an-deacair an 

mhargaidh. Leagtar spriocanna dúshlánacha amach 

dúinn féin agus táimid ag obair go dian chun iad go léir a 

bhaint amach. Bhaineamar barrachas oibríochta amach, 

trí bhainistíocht stuama agus éifeachtach. Déanfaimid 

ár ndícheall i gcónaí a chinntiú gur eagraíocht í OSi atá 

oiriúnach don fheidhm.

Bunaíodh ár straitéis ar shraith de tionscnaimh ar a 

sheachadamar go rathúil; táimid ag obair chun meon 

na heagraíochta a dhíriú chun díriú ar chustaiméirí sa 

timpeallacht nua tráchtála. Rinneamar infheistíocht 

i mbonneagar agus córais. Bhí athstruchtúrú na 

heagraíochta riachtanach, agus taispeánann na torthaí 

go raibh rath leis sin. Rinneamar obair dhian ar bhrandáil 

agus clú OSi. Táimid tar éis sraith de thionscnaimh a 

fhorbairt lenár n-athdhíoltóirí, comhpháirtithe gnó agus 

custaiméirí as a dtáinig táirgí agus comhfhiontair nua. 

Mar thoradh ar an turas seo, tá OSi anois ina eagraíocht 

láidir san earnáil phoiblí atá fócasaithe go tráchtáil.

Tá an poitéinseal ollmhór ag OSi sa todhchaí agus 

feicimid roinnt deiseanna thar na cúig bliana atá amach 

romhainn. Feicimid an poitéinseal ollmhór d’Earnáil 

na Faisnéise Geografaí. Thuar againn OSi ag cuidiú le 

seachadadh seirbhíse nua rialtais. Feicimid cuidiú OSi 

ag teacht le seachadadh de sheirbhís nua rialtais a 

sheachadad.

D’fhéadfadh staid teicneolaíochta OSi a shaothrú a 

thuilleadh mar chomhionad seirbhísí níos leithne don 

rialtas. Feicimid todhchaí ina mbeidh OSi ina mhol 

Faisnéise Geografaí don rialtas agus don gheilleagar i 

gcoitinne.

Leanamar le dul chun cinn a dhéanamh, rud nárbh 

fhéidir a dhéanamh gan tacaíocht ónár gcomhpháirtithe 

gnó, ónár gcomhpháirtithe teicneolaíochta agus ónár 

soláthraithe a bheith ag obair linn tríd na tréimhsí 

dúshlánacha seo.

Is mór againn an tacaíocht a thug ár máthair-roinn 

dúinn, an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 

Nádúrtha. Go deimhin, ba mhaith liom buíochas a 

ghabháil leis na ranna rialtais agus gníomhaireachtaí go 

léir lena gcomhoibríonn OSi.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil 

go háirithe le mo Chathaoirleach atá ag dul as oifig, an 

tUasal Kevin Bonner, agus lena chomh-Chomhaltaí ar an 

mBord mar gheall ar a spreagadh agus a dtacaíocht le 

blianta beaga anuas.

Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a chur in iúl do 

mo chomhghleacaithe ag Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann chun cuidiú le soláthraí faisnéise spásúla de 

rogha in Éirinn a dhéanamh dúinn, an Ghníomhaireacht 

Léarscáilíochta Náisiúnta.
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Is	 é	 ról	 Roinn	 Táirgthe	 na	 Léarscáilíochta	 ná	 na	 sonraí	 príomhúla	
geografacha	 a	 bhailiú	 atá	mar	 bhunús	 chun	 na	 táirgí	 léarscáilíochta	 a	
chruthú	le	haghaidh	custaiméirí	an	OSi	i	bhfoirm	dhigiteach	agus	pháipéir	
araon.  

Athbhreithniú ar Tháirgeadh na Léarscáilíochta

Tá Rannóg Táirgthe na Léarscáilíochta freagrach as 

a chinntiú go bhfuil an léarscáilíocht a fhaigheann 

an custaiméir cothrom le data agus beacht. Tá 

réimse leathan scileanna ag baill foirne an OSi idir 

suirbhéireacht thraidisiúnta agus cartagrafaíocht 

agus iarchéimithe i GIS, TF agus fótagraiméadracht. 

Cuirtear an trealamh suirbhéireachta GIS agus na 

ríomhairí allamuigh is deireanaí ar bhall do bhaill 

foirne allamuigh an OSi agus úsáidtear iad chun 

nuashonrú a dhéanamh ar an léarscáilíocht agus 

iad allamuigh.

Oibríonn Rannóg Táirgthe na Léarscáilíochta agus 

Rannóg Teicneolaíochta na Léarscáilíochta as lámh 

a chéile chun cinntiú go n-úsáidtear na modhanna 

is éifeachtúla agus is éifeachtaí agus chun an 

léarscáilíocht a nuashonrú. Gabhann foireann 

eitilte an OSi íomhánna ón aer, agus déantar iad a 

phróiseáil trí thriantánacht a úsáid.   

Ansin déanann fótagraiméadraithe gnéithe ón 

saol seo a bhreacadh chun léarscáilíocht an OSi a 

nuashonrú. Cuirtear na sonraí breactha ar aghaidh 

go baill foirne atá oilte maidir le húsáid a bhaint 

as bogearraí nua-aimseartha um eagarthóireacht 

léarscáileanna chun críoch a chur leis an obair. 

Is gnách go mbíonn baill foirne oilte i níos mó ná 

aon teicneolaíocht amháin agus go n-oibríonn siad 

i réimse teicneolaíochtaí.

Bliain rathúil ab ea 2011 maidir le gach réimse 

d’athbhreithniú. Tá léarscáilíocht Uirbeach 

(1:1000) agus Fho-Uirbeach (1:2500) na hÉireann 

á gcoimeád laistigh de thimthriall athbhreithnithe 

aon-bhliana; tá an timthriall Pheirea-uirbeach 

(1:2500) á choimeád laistigh de thréimhse trí-

bliana agus tá an léarscáilíocht Tuaithe (1:5000) 

laistigh de thimthriall cúig bliana. Leantar ar 

aghaidh ag déanamh an bunachar sonraí 1:10,000 

a nuashonrú agus a fheabhsú de réir riachtanais 

na táirgeachta agus ár gcuid custaiméirí.

Rinneadh athbhreithniú agus atheagrú ar na 

struchtúir bhainistíochta agus fhoirne sa Roinn 

Táirgthe Léarscáilíochta le linn 2011. Atheagraíodh 

Bainistíocht na nOifigí Réigiúnacha ar bhonn 

Thuaidh-Theas, agus bhí cumasc de cuid de na 

foirne in Oifig Bhaile Átha Cliath a bhain leis an 

bhfoireann 10k, le ceantar PD&P, le Bainistíocht 

Bhunachar Sonraí agus Geodirectory, agus le bunú 

d’oifig amháin athbhreithnithe Bhaile Átha Cliath. 

Sheachaid an struchtúr nua bainistíochta coigiltis 

de Bhainisteoir amháin Leibhéal 1, Bainisteoir 

amháin Leibhéal 2 agus Ceannaire Foirne amháin.

GeoDirectory

Is é atá i GeoDirectory ná an bunachar sonraí 

deifnídeach d’fhoirgnimh i bPoblacht na hÉireann. 

Aithníonn GeoDirectory, a bhunaigh Suirbhéireacht 

Ordánais Éireann agus An Post i dteannta a 

chéile, seoladh agus ionad beacht gach aonaid 

réadmhaoine chónaithigh agus tráchtála sa Stát.

Tá an OSi freagrach as gné gheografach gach 

seolta. Tá tuairim is 2 mhilliún foirgneamh agus 

44,000 seoladh bealaigh phoiblí cuimsithe sa 

bhunachar sonraí anois. Chabhraigh sé leis na 

mílte cuideachta agus eagraíochta athrú bunúsach 

a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanann siad gnó.

Léarscáilíocht Turasóireachta & Gnó 

Eascraíonn gné leanúnach de ghnó an OSi atá 

tábhachtach ó thaobh na tráchtála ó na táirgí 

digiteacha agus páipéir atá bunaithe ar na 

bunachair sonraí topagrafacha mórscála PRIME 

agus náisiúnta  1:10,000. Luíonn na táirgí sin 

isteach sna sraitheanna seo a leanas: Sraith na 

hÉireann, Sraith Discovery, Sraith na Cathrach 

agus Sraith an Bhaile. Bíonn riachtanais éagsúla 

ag custaiméirí san earnáil seo agus áirítear leo 

réimse leathan de tháirgí páipéir agus digiteacha 

a ghiniúint ag léirithe éagsúla scála agus 

cartagrafacha. Is iad na táirgí is mó a mbíonn 

tóir orthu ná Eolaire Oifigiúil Sráideanna Chathair 

agus Cheantar Bhaile Átha Cliath, Atlas Bóithre 

Oifigiúil na hÉireann agus an tSraith Discovery, 

chomh maith le roinnt táirgí eile a tháirgtear le 

haghaidh earnálacha ar leith m.sh. Fáilte Ireland  

agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit.
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Léarscáileanna Baile nuashonraithe a sholáthar 

chuig Fáilte Éireann mar tháirge bhonn mapa atá 

go sonrach le haghaidh a gcuid riachtanas.

An ról a ghlacann an OSi agus Tionscal na 

Faisnéise Geografaí (TFG) 

Tá tionscal dearadh ríomhchuidithe (DRC) FG tar 

éis gluaiseacht go Córais shofaisticiúla  Faisnéise 

Geografaí. Ag eascairt ó na forbairtí sin, tá 

athrú tábhachtach tar éis tarlú sa timpeallacht 

gnó oibriúcháin le haghaidh gnóthaí faisnéise 

spásúlachta mar an OSi. I measc na ndeiseanna 

agus na héilimh a tháinig chun cinn don OSi de 

bharr na forbartha tionscail sin tá:

Éagsúlacht ó thaobh punann tháirgí spásúla •	

an OSi 

Cáilíocht maidir le seachadadh táirgí agus •	

seirbhísí 

Tacú le bonneagar •	

Muinín as ár gcuid saineolais•	

Comhpháirtíocht le custaiméirí chun dul i •	

ngleic lena gcuid riachtanas gnó 

Lean an OSi ar aghaidh ag dul i ngleic leis na 

dúshláin sin le linn 2011 agus le tionscnaimh 

leanúnacha cinnteofar go mbeidh sé ar chumas 

aici cáilíocht na seirbhíse atá ag teastáil uaidh 

a sholáthar do Thionscal FG na hÉireann amach 

anseo.

Taobh thiar de chuid mhór d’fhorbairt leanúnach 

an OSi tá an tuiscint atá aici ar an ngá le bunús 

daingean agus inbhuanaithe a thógáil do 

Bhonneagar Sonraí Spásúla na hÉireann (BSSÉ), 

ag teacht le héilimh mhéadaithe custaiméirí.  

Tabharfaidh  Prime2 tacaíocht do ghealltanais an 

OSi chun BSSÉ. Gheobhaidh custaiméirí luach i 

bhfad níos fearr ar airgead nuair a bheidh bunachar 

sonraí Prime2 ar fáil i dtreo dheireadh 2012.

Cuimsíonn an tSraith Discovery, a bhfuil 75 

léarscáil ar leithligh mar chuid di, gach contae 

sa Stát. Cuireadh íomhá agus stíl nua na sraithe 

Discovery i bhfeidhm ar 43 cheann de na 75 

léarscáil. Cuirfear an stíl nua i bhfeidhm ar gach 

léarscáil faoi dheireadh 2012.   

Táirgí nach bhfuil chomh soiléir don phobal ná 

na táirgí a dhéantar chun riachtanais shonracha 

custaiméirí áirithe a riar, i measc na samplaí de sin 

tá Euro Global agus Léarscáileanna Euro Regional 

le haghaidh EuroGeographics.  Braitheann an 

foilseachán bliantúil cáiliúil ó Acadamh Ríoga na 

hÉireann “Historical Town Atlas” ar léarscáilíocht 

an OSi, braitheann na scrúduithe tíreolaíochta don 

Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht ar 

shonraí an OSi le haghaidh na 190,000 léarscáil 

a theastaíonn agus bhraith Railithe Idirnáisiúnta 

Chill Airne agus Dhún na nGall ar Léarscáilíocht 

an OSi, agus tiománaithe/treoraithe chomh maith 

le cuairteoirí ar na himeachtaí sin ag brath ar 

chruinneas na léarscáileanna sin.

I gcéimeanna níos déanaí de 2011 rinnemar plé 

le Fáilte Éireann agus cuireadh tús le conradh trí 

bliana i leith “léarscáilíocht siúlóidí lúbtha” PDF 

agus ar an láthair a tháirgeadh. Leanaimid le 
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Tá	ról	ríthábhachtach	le	glacadh	ag	an	teicneolaíocht	i	ngach	céim	de	
chruthú,	sheachadadh	agus	chothabháil	faisnéis	gheografach	san	OSi.	Is	
é	an	ról	a	ghlacann	an	teicneolaíocht	ná	cinntiú	go	bhféadann	custaiméirí	
na heagraíochta leas a bhaint as táirgí agus seirbhísí léarscáilíochta 
ardchaighdeáin ar bhunús tráthúil agus costéifeachtach.

Teicneolaíocht na Léarscáilíochta 

Bliain rathúil eile le haghaidh Rannóg Teicneolaíochta 

na Léarscáilíochta ab ea 2011 agus í dírithe ar phróisis 

a fheabhsú ar bhonn leanúnach agus ar fhorbairt táirgí 

agus seirbhísí nua. Tá an Rannóg comhdhéanta de thrí 

réimse teicneolaíochta:

Straitéis & Forbairt Sonraí•	

Teicneolaíocht na Faisnéise•	

Teicneolaíocht Nua (Cianbhraiteacht & •	

Geodasaíocht)

lenar áiríodh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus 

Rialtais Áitiúil (DoEHLG). Freisin lean an Fhoireann 

Teorannacha orthu ag gníomhú mar fhinné saineolach i 

roinnt cásanna cúirte a bhí bainteach le teorannacha.

Éifeachtúlachtaí Líonra Cumarsáide

Thug OSi roinnt uasghrádaithe suntasacha líonra chun 

críche le linn 2011. Ina measc siúd bhí tionscadal le 

Eircom chun cumas dár bpríomhnasc idirlín a mhéadú 

ó 100 go dtí 200Mbps, agus naisc ó oifigí réigiúnacha 

chuig ceanncheathrú a uasghrádú go dtí 20Mbps. Le 

seachadadh den tionscadal seo rinneadh ár gcumas 

líonra agus idirlín a dhúbláil agus costais á laghdú le 

trian.

Éifeachtúlachtaí Earraí Crua & Coigilt Fuinnimh

Leis an aidhm costais crua-earraí freastalaí a laghdú 

agus infhaighteacht a mhéadú - lean OSi lena chlár eile le 

feabhas breise a chur ar thimpeallacht fhíorúil VMWare 

agus chríochnaigh sé an t-imscaradh de Lárionad Chóras 

Microsoft 2007 (SCOM). Tá na gnéithe nua foláirimh agus 

monatóireachta lárnach le cumas na Roinne TF déileáil 

go réamhghníomhach le saincheisteanna freastalaí 

sula mbeidís ina bhfhadhbanna. Faoi dheireadh 2011, 

rinneadh 31% de na 130 freastalaí ríomhaire OSi a 

fhíorúlú, agus pleananna ann é seo a mhéadú go dtí os 

cionn 40% le linn 2012.

Néalríomhaireacht

Le linn 2011 lean OSi lena thaighde ar an bhféidearthacht 

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí Néal-bhunaithe 

le seirbhísí teicniúla a sholáthar agus chríochnaigh 

fhréamhshamhail Néil chéadchéime don na Seirbhísí 

Deimeagrafacha gréasáin, a sholáthraíonn

Seirbhísí r-thráchtála OSi

Críochnaíodh céim imréitigh an tionscadail •	

nua Shraith r-Ghnó, lena n-áirítear seanréiteach 

r-thráchtála a dhúnadh, ag aistriú na gcustaiméirí 

go léir OSi chuig an nua.  

Críochnaithe dhá uasghrádú suntasach ar •	

fhreastalaí Biztalk agus SQL, rud a chuir feabhas 

ar éifeachtacht cobhsaíochta agus a mhéadaigh 

sásamh custaiméirí.

Cuireadh  straitéis mheántéarma ar bhonn foirmiúil i •	

dtaca le cáinéil sholáthair r-thráchtála OSi.

Léarscáilíocht	den	Chéad	Ghlúin	Eile	(Prime2)

Is é atá i Prime2 ná tionscadal an OSi um athinnealtóireacht 

sonraí chun bunachar sonraí tionscalchaighdeánach, 

lárnach, neamhspleách ó scala agus gan uaim a chruthú 

chun bainistíocht chomhtháite a dhéanamh ar fhaisnéis 

reatha mhórscála, mhionscála, teorann agus seolta.

Tar éis rannpháirtíocht na bpríomhpháirtithe leasmhara, 

lena n-áirítear sraith de cheardlanna do chustaiméirí, 

cuireadh tús leis an tionscadal Prime2 le linn 2011. 

Rinneadh próiseas tairisceana iomaíoch agus tugadh an 

conradh ath-innealtóireachta sonraí Prime2 do 1Spatial 

/ RMSI.

Tá an tionscadal roinnte ina cheithre chéim, ag clúdach 

na tréimhse Bealtaine 2011 go Meitheamh 2013 – 

Tugadh Céim 0 (Slógadh agus Cruthúnas Próisis) chun 

críche go rathúil le linn na tréimhse Bealtaine-Lúnasa 

2011 agus cuireadh tús le Céim 1 (Glanadh Sonraí agus 

Athstruchtúrú) i Meán Fómhair 2011 agus críochnaíodh 

an modúl Glanta Sonraí in am faoi dheireadh mhí na 

Nollag 2011.

Saineolas & Comhairle maidir le Teorannacha 

Lean Foireann Teorannacha an OSi ar aghaidh ag tabhairt 

sainchomhairle agus tacaíochta maidir le teorannacha 

do gheallchoiméadaithe inmheánacha agus seachtracha 
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Seirbhísí gréasáin

Críochnaíodh tuilleadh forbartha ar Sheirbhísí •	

Gréasáin Osi i gcomhar le Díolacháin agus 

Margaíocht, lena n-áirítear Tairseach Gréasáin 

Deimeagrafach a úsáidtear ar Néal Amazon le 

haghaidh ard-infhaighteachta.

Thugamar oll-uasghrádú suntasach chun críche ar an •	

ailtireacht bhunúsach rud a ligeann do OSi tairbhe a 

bhaint as gnéithe nua a fheabhsaíonn an tseirbhís.

Dearadh agus úsáideadh seirbhísí nua léarscáilíochta •	

chun cuidiú le feidhmiúlacht anailíseach do 

riachtanais nua atá á meas.

Teicneolaíocht Bhunachar Sonraí

Chuigh Oracle RAC, réiteach chnuas-bhunachar •	

sonraí, beo i dtaca le táirgeadh mápala. Cuireann 

sé seo le hinfhaighteacht trí dhá fhreastalaí a úsáid 

mar phróiseálaí aonair, agus an cumas ann riar go 

neamhspleách gan chur isteach ar an tseirbhís.

Rinneadh Bunachar Sonraí Airde OSi a phobalú go •	

himlán i 2011, ag clúdach na gcathracha móra agus 

na mbailte móra.  Lig mór-uasghrádú a rinneadh 

dúinn tairbhe a bhaint as cineálacha sonraí nua néal-

phointe i dtaca le stóras de shonraí 3-D.

Leathnaigh OSi na seirbhísí éirime gnó (BI) le feabhas •	

a chur ar fheidhmiúlacht do ranna cliaint a chuidíonn 

le comhordú táirgeachta, rud a laghdaíonn spleáchas 

ar aistrithe faisnéise de láimh roimhe sin.

Oibriúcháin Eitilte 

Mar gheall ar choinníollacha neamhoiriúnacha eitilte •	

le linn 2011, ní raibh conraitheoir airde mhóir OSi, 

Hansa Luftbild, in ann aon sonraí a ghabháil. 

Rinneadh iomlán de 3,756 bileog mhapa a ghabháil le •	

haghaidh nuashonraithe mapa SDU agus le haghaidh 

Ortafótaí Ísealeitilte Gnó agus Margaíochta.

Mar chuid d’eitilt LiDAR le linn 2011 bhí 29 tionscadal •	

a chlúdaigh thart ar 3,770 ciliméadar cearnacha

Le linn 2011 suiteáladh ceamara digiteach aeir nua •	

ADS80 go rathúil agus comtháthaíodh é isteach 

sa sruthlíne oibriúchán eitilte, ag glacadh áite an 

cheamara dhigitigh ADS40.

Rinneadh 25 conradh tráchtála LiDAR a iar-phróiseáil, •	

a rangú agus a sholáthar do Ghnó agus Margaíocht le 

haschur, agus achar de 3,410 ciliméadar cearnacha 

i gceist.

Próiseáil Íomhá Digiteach

Táirgeadh 356 tíl ortafóta ísealeitilte. Bhí sé sin •	

comhdhéanta de Chathair Chorcaí agus conarthaí 

tráchtála do Gharmin agus do Chomhairlí Contae 

Luimnigh, Mhaigh Eo, na Mí agus Dhún na nGall.

Táirgeadh 2,275 tíl ortafóta ardeitilte ó íomhánna •	

ardeitilte 2010.

Táirgeadh 3,473 bileog d’íomhánna triantánaithe •	

agus cuireadh ar fáil iad do SDU le haghaidh 

nuashonraithe mapa.

Soláthraíodh 3,127 tíl 1m gléineachta ó íomhánna •	

ísealeitilte 2010 agus 2011 don Roinn Talmhaíochta 

mar theagmhas dá n-iniúchadh AE le fíneálacha móra 

náisiúnta a chosc.

Múnlú Aerfoirt

Gabhadh sonraí talún agus bacainne do dhá aerfort •	

in Éirinn, Sionainn agus Port Láirge, ag caighdeán 

ICAO (An Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta) 

agus soláthraíodh iad d’Údarás Eitlíochta na hÉireann 

(IAA) mar chuid den tionscadal Osi/IAA eTOD (Sonraí 

Leictreonacha Talún agsus Bacainne).

Geodesy

Rinneadh comhordanáidí ETRF89 na stáisiún líonra •	

GPS gníomhach OSi a mhionathrú chun ceartú don 

chaighdeán Eorpach nua do lárionaid chéime dearbh-

aeróige.

Cuireadh an comhfheachtas athríomha líonra GPS •	

OSi/LPS (Suirbhéireacht Ordanáis Thuaisceart 

Éireann roimhe) EUREF IE/UK 2010 chuig EUREF agus 

daingníodh go rathúil é.

Ligeadh dhá cheann de na Stáisiúin GPS Gníomhacha •	

OSi isteach sa Líonra GNSS Buan EUREF chun cur 

le breathnóireachtaí agus anailísí geodasacha 

Eorpacha.
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Tá	ról	straitéiseach	ag	an	Roinn	Gnó	agus	Margaíochta	chun	a	chinntiú	go	dtuigeann	agus	go	

gcomhlíonann	an	eagraíocht	riachtanais	faisnéise	spásúla	an	Tionscail	agus	na	gcustaiméirí.	

Tá	sé	seo	tábhachtach	go	háirithe	ós	rud	é	go	bhfuil	athrú	suntasach	agus	tapa	ag	teacht	ar	

an	tionscal	faisnéise	spásúla	ina	n-oibríonn	OSi.

Athbhreithniú Gnó agus Margaíochta

Spreagtha ag teicneolaíochtaí nua, polasaithe, tuairimí 

sóisialta agus rochtain ar teiribhearta d’fhaisnéis 

gheografach, tá daoine ag athrú an dóigh a n-oibríonn 

siad, a maireann siad agus a dhéanann siad siamsaíocht 

dóibh féin.

Ag an am céanna, tá ionchais na gcustaiméirí OSi ag 

teacht chun cinn go tapa agus níl aon amhras go mbeidh 

cuma an-difriúil ar fad ar an tionscal ina n-oibrímid i 

gceann 5 bliana. 

Tá an Roinn Gnó agus Margaíochta freagrach as 

léirmhíniú agus tuairisciú a dhéanamh ar na hathruithe 

sin, ag iarraidh a chinntiú go n-aithnítear táirgí sonraí 

agus seirbhísí OSi mar shócmhainn ríthábhachtach 

don earnáil phoiblí agus don earnáil phríobháideach, 

rud a éascaíonn cinntí tráchtála níos fearr, rialtas nua-

aimseartha, éifeachtúlachtaí méádaithe agus luach á 

seachadadh do shaoránaigh.

Tá an gá atá ann le hioncam a ghiniúint don eagraíocht 

de réir shainchúram Acht an OSi agus gnó a dhéanamh ar 

bhealach costéifeachtach i gcónaí mar fhachtóir stiúrtha 

lárnach don réimse sin freisin. 

Seirbhísí Ar Líne

Sa lá inniu, bíonn úsáideoirí d’fhaisnéis, táirgí agus 

seirbhísí suíomh-bhunaithe ag súil le rochtain ar éileamh 

láithreach ar an bhfaisnéis atá riachtanach lena bpróisis 

chinnteoireachta a thacú.

Dá bhrí sin, tá iarrachtaí suntasacha déanta ag OSi 

a gcáinéil dháilte shonraí a athrú ar mhaithe lena 

gcustaiméirí agus leis an tionscal faisnéise geografach 

in Éirinn.

I 2011, chuir OSi feabhas ar a shiopa ar líne trí tháirgí 

nua d’ailtirí agus innealtóirí a chur leis, d’fhorbair 

sé a sheirbhísí léarscáilíochta gréasáin MapGenie a 

thuilleadh agus sheol sé tairseach gréasáin nuálaíoch 

déimeagrafach nua ar a dtugtar DecisionMap.ie.

Siopa Ar Líne

Tá láithreán gréasáin Shuirbhéireacht Ordanáis na 

hÉireann www.osi.ie ina mheicníocht ar a bhfuil an-

éileamh do chustaiméirí le taighde a dhéanamh ar 

léarscáiliú OSi, go háirithe d’úsáideoirí gairmiúla 

léarscáileanna. Is iad cuspóirí an OSi le haghaidh a 

shiopa ar líne ná raon leathan de tháirgí a chur ar fáil 

go héasca do chustaiméirí tríd an láithreán gréasáin OSi.

ie. Is féidir le custaiméirí léarscáileanna agus táirgí a 

fheiceáil agus a cheannach ar líne, amhail tuarascálacha 

comhshaoil, léarscáileanna gaoithe, táirgí turasóireachta 

agus fóillíochta, léarscáileanna d’iarratais phleanála, 

clárú talún, íomhánna orto-ghrianghrafadóireachta, 

léarscáileanna stairiúla, óna n-ionad oibre nó óna 

mbaile. 

Tríd an bpaca pleanála inphriontáilte a chur leis, tá tairbhí 

breise ann dár gcustaiméirí. Lig an t-athrú seo don OSi 

éileamh méadaithe a chustaiméirí ar rochtain ar líne 

láithreach agus leanúnach ar tháirgí a chomhlíonadh. Bhí 

sé sin ina chuidiú freisin le OSi fadhbanna do chustaiméirí 

a mhaolú nuair nach bhfuil gníomhairí áitiúla ann a 

thuilleadh. Chuir OSi ábhar teagaisc ar líne ar fáil freisin 

ar conas ár n-amharcóir léarscáile agus siopa ar líne a 

úsáid.

MapGenie  

Is é MapGenie seirbhís nua ghréasáin nuálaíoch a 

chuireann rochtain solúbtha ar líne láithreach ar na sonraí 

léarscáile OSi is comhlánaithe agus den chaighdeán is 

airde d’Éirinn ar fáil. Ligeann MapGenie do chustaiméirí 

nascadh go díreach as a ndeisce thar an idirlíon le sonraí 

geografacha OSi agus Seirbhísí Talún agus Réadmhaoine 

Thuaisceart Éireann (LPS), rud a thugann rochtain éasca 

agus ar an toirt ar shonraí léarscáile préimhe ar scálaí 

éagsúla ó fhoinse bainisithe amháin.

Ba iad na príomhthiománaithe do MapGenie luach na 

sonraí OSi a mhéadú dár gcustaiméirí trí rochtain i bhfad 

níos éasca agus níos tapa ar ár sonraí a thabhairt do 

chustaiméirí, agus níos lú ama, iarrachta agus costais 

i gceist dóibh. Agus chun ligean dár gcomhpháirtithe 

tionscail costas de bhainistíocht sonraí a laghdú, rud a 

éascaíonn amanna nua-thionscanta tionscadal níos tapa 
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agus na tairbhí sin i laghduithe costais a thabhairt ar 

aghaidh dár gcomhchustaiméirí.

DecisionMap.ie

Seoladh DecisionMap.ie i Samhain 2011 agus is tairseach 

gréasáin déimeagrafach é a sholáthraíonn d’úsáideoirí 

comhéadan iomasach agus éasca le húsáid chun 

féachaint ar na sonraí staidrimh is déanaí le tagairt do 

shonraí léarscáile OSi agus trí theicnící amharcléirithe 

úrnua sonraí. Úsáideann sé seirbhísí gréasáin MapGenie 

OSi chun rochtain ar líne láithreach ar na sonraí léarscáile 

is comhlánaithe agus den chaighdeán is airde d’Éirinn ar 

fáil, agus feidhmchlár bogearraí VIZI Twelve Horses chun 

na sonraí a sholáthar go comhuaineach i gcomhéadan 

tapa, dinimiciúil agus iomasach amhairc.

Is é an aidhm leis an tairseach gréasáin déimeagrafach 

sonraí clúdaigh náisiúnta a chur ar fáil, chun ligean 

d’úsáideoirí príomhphatrúin, treochtaí agus ionchais a 

aithint go tapa, agus druileáil síos go dtí na sonraí is gá 

chun cinnteoireacht éifeachtach a dhéanamh. Tríd é féin 

a chomhlachú go díreach le húsáid de shonraí údarásacha 

ar an mbealach seo, is é aidhm OSi a dhúshláin agus a 

chuspóirí cumarsáide do 2011 a chomhlíonadh.

Ag Freastal ar Ár gCustaiméirí

Roinneann OSi a ghnó i ndeighleoga margaidh ingearacha 

ar leith bunaithe ar riachtanais táirge agus fócas tionscail; 

ta siad tacaithe ag cáinéil éagsúla seirbhíse custaiméirí. 

Le linn 2011 tugadh faoi roinnt tionscnamh tábhachtach 

chun deiseanna tráchtála a fhorbairt laistigh de na 

hearnálacha Príobháideacha agus Poiblí.

Bunaíodh go leor de na tionscnaimh seo ar sheirbhísí 

gréasán-bhunaithe léarscáilíochta agus feidhmchláir 

a sheachadadh do chustaiméirí. Cuireann úsáid de 

shonraí OSi laistigh de Chórais Faisnéise Geografaí (GIS) 

caighdeánacha as an tseilf ar chumas ár gcustaiméirí cinntí 

níos fearr a dhéanamh, coigilt chostais ó éifeachtúlachtaí 

oibriúcháin níos mó a bhaint amach, forálann sé do 

bharrfheabhsú acmhainní níos fearr trí ligean d’anailís 

agus beartú tosaíochta níos fearr d’infheistíochtaí nó de 

thionscadail. Arís eile, sa mhargadh reatha feicimid gur 

gá do OSi tacaíocht mhéadaithe a chur ar fáil go minic 

do chustaiméirí trí chruthúnas reatha de thionscadail 

choincheapa le cur ar chumas custaiméirí cásanna gnó a 

thógáil ar fhorbairt de réitigh GIS chun na deiseanna seo 

a bhaint amach. 

Ioncam Díolachán

I 2011, taifeadadh laghdú 7% i ndíolacháin. Baineann 

an laghdú go príomha le brú anuas ar ár gcuid táirgí 

agus seirbhísí a dhíoltar le hiarratais phleanála a thacú, 

nó leis na tionscail réadmhaoine, innealtóireachta agus 

tógála, agus bhí an laghdú seo ag teacht go mór leis na 

treochtaí eacnamaíochta níos leithne a mbíonn tionchar 

acu ar na tionscail atá i gceist.

Bhí sé seo stuáilte beagán ag fás in earnálacha eile agus 

ag forbairt de mhargaí agus táirgí nua, chomh maith le 

fáil de chonarthaí nua ar leith le linn 2011. Tharla go 

leor de na conarthaí nua seo mar thoradh ar athrú ar an 

gcur chuige straitéiseach maidir le forbairt ghnó agus ar 

réitigh ghnó a thairiscint do SMEanna seachas a bheith 

tiomanta ag glacadh de chustaiméirí corparáideacha 

nua.

Ina theannta sin, bhí an Roinn Gnó agus Margaíochta 

ag iarraidh luach a chur lena tairiscintí trí tháirgí 

léarscáilíochta saincheaptha, Seirbhísí Gréasáin nua, 

LiDAR agus Ortafótagrafaíocht, gach ceann acu mar 

bhealach le táirgí ar luach níos airde ó fhoinse amháin a 

chur ar fáil do chustaiméirí.

Ag Éisteacht lenár gCustaiméirí

Leis an aistriú ginearálta de níos mó de ghnó OSi isteach 

i gcáinéil ar líne, d’iarr OSi tuairimí ár gcustaiméirí 

maidir leis an siopa ar líne atá ann cheana féin i suirbhé 

fairsing, sa dóchas go bhfoghlaimeofaí níos mó faoi na 

rudaí atá á lorg ag ár gcustaiméirí, agus conas is féidir 

linn feabhas a chur ar thairiscintí seirbhíse OSi.

I ndiaidh a chéile, leanann an fhorbairt ar bhonn 

custaiméirí níos leithne i ndeighleoga margaidh 

éagsúla a bheith ina phríomhchuspóir straitéiseach ag 

an eagraíocht, agus é á bhaint amach trí bheartas de 

chumas teicniúil a ghabháil chun riachtanais ghnó na 

gcustaiméirí a bhaint amach, agus trí obair i gcomhoibriú 

níos dlúithe lenár gcomhpháirtithe chun díriú ar mhargaí 

nideoige nach féidir le OSi a bhaint amach ina aonar.  

Léiríonn na samplaí thíos an chaoi a dtugann raon táirgí 

agus seirbhísí digiteacha an OSi tairbhí agus deiseanna 

dá mbunús éagsúil custaiméirí atá ag oibriú i roinnt 

deighleoga lárnacha margaidh.
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Ár n-Earnálacha Lárnacha

An Rialtas

Braitheann beartas agus pleanáil éifeachtach ar an 

gcumas anailís a dhéanamh ar shraitheanna difriúla 

faisnéise. Dá réir sin, tá bunachair sonraí comhtháite 

a bhfuil comhthéacs ionaid acu ríthábhachtach chun 

anailís níos tapa ar shonraí a chur ar fáil, agus coigiltis 

chostais agus éifeachtúlachtaí feabhsaithe a bhaint 

amach i ndeireadh na dála.

Léiríonn na samplaí seo a leanas éifeachtacht na 

mbunachar sonraí sin agus an chaoi a n-úsáidtear iad:

Tá an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra 

(NPWS) mar chuid den Roinn Comhshaoil, Pobail agus 

Rialtais Áitiúil agus tá sé freagrach as raon gnáthóg 

agus speiceas in Éirinn a chaomhnú. Áirítear lena 

ngníomhaíochtaí tábhachtacha ná ainmniú agus cosaint 

de Limistéir Oidhreachta Nádúrtha (NHAanna), Limistéir 

faoi Chaomhnú Speisialta (SACanna) agus Limistéir faoi 

Chosaint Speisialta (SPAnna), agus bainistíocht agus 

forbairt dár bPáirceanna Náisiúnta agus Tearmainn Dúlra. 

Déanann an NPWS a gcuid freagrachtaí a bhainistiú agus 

treoracha AE a chur i bhfeidhm/a thuairisciú ar son Rialtas 

na hÉireann trí úsáid a bhaint as léarscáilíocht digiteach 

OSi laistigh de GIS agus soláthraíonn siad aghaidh phoiblí 

don fhaisnéis seo trína láithreáin ghréasáin bainteacha.

Seirbhísí Sláinte agus Éigeandála

Tá ról ríthábhachtach ag sonraí an OSi maidir le hobair 

na seirbhísí éigeandála, na nGardaí agus na gairmithe 

sláinte a éascú. Idir léarscáileanna an-sonracha ar leibhéal 

sráide agus forbhreathnú cruinn ar réigiún, tugann 

faisnéis dhigiteach an OSi faisnéis ríthábhachtach maidir 

le hionad i roinnt réimsí lárnacha.

Léiríonn an sampla seo a leanas éifeachtúlacht agus 

úsáid dá leithéid sonraí:

Comhtháthaíonn Health Atlas Ireland  léarscáilíocht 

digiteach agus comhpháirteanna staidrimh OSi laistigh 

de GIS ar líne. Is í príomhghné de Health Atlas Ireland 

comhéadan atá éasca le húsáid a thacaíonn le rochtain 

ghréasán-chumasaithe ar fud earnáil sláinte na hÉireann 

agus na ngníomhaireachtaí comhoibritheacha. Agus 

cúnamh deontais á fháil ón mBord Taighde Sláinte, tá 

an Atlas saincheaptha ag an earnáil sláinte phoiblí i 

gcomhpháirtíocht le dhá ollscoil. Tá an córas in úsáid 

ag Líonra an Údaráis um Ard-Oideachas (HEANET) a 

sholáthraíonn rochtain slán, ar an Idirlíon poiblí, do gach 

earnáil phoiblí agus gníomhaireacht phríobháideach. 

Cuireann sé ar chumas daoine aonair agus eagraíochtaí 

teacht ar fhaisnéis tábhachtach staitistiúil maidir le 

ceisteanna tábhachtacha sláinte, agus is féidir leis an 

gcóras áirimh staidrimh a dhéanamh agus an fhaisnéis 

seo a thaispeáint ar léarscáileanna, cairteanna nó táblaí 

OSi.

Fóntais - Gás, Leictreachas agus Teileachumarsáid 

Tá ról lárnach ag eolas geografach i mbainistíocht 

sócmhainní, is é sin tríd is tríd an gá le bonneagair 

fhisiciúla a chur ar fáil agus a mhonatóiriú agus athruithe 

riachtanacha agus athchur a chur i bhfeidhm, lena 

n-áirítear an gá le foirne deisiúcháin agus cothabhála 

a bhainistiú, rud a chinntíonn úsáid éifeachtach de na 

hacmhainní daonchumhachta atá ar fáil.

Cuireann sonraí geografacha OSi ar chumas cuideachtaí 

fóntais éifeachtúlachtaí oibriúcháin  a mhéadú, freagairt 

do ghéarchéimeanna ar bhealach tapa agus éifeachtach, 

agus seirbhís éifeachtach agus costas-éifeachtach a 

sholáthar do chustaiméirí.

Léiríonn an sampla seo a leanas éifeachtúlacht agus 

úsáid dá leithéid sonraí:

Comhtháthaíonn Bord Gáis Network  a bhfaisnéis líonra 

le léarscáilíocht digiteach OSi le haghaidh cuspóirí 

anailíse agus pleanála. Tá an líonra gáis ar taispeáint 

agus trastagartha le faisnéis suímh gheochódaithe agus 

bunachair shonraí seoladh na gcustaiméirí. Tugann sé 

seo rochtain tapa ar fhaisnéis líonra cothrom le dáta 

d’úsáideoirí ar fud na heagraíochta go léir, agus coigilt 

suntasach don eagraíocht mar thoradh air sin, mar 

aon le forbairt d’fheidhmchláir agus seirbhísí nua agus 

tacaíocht mhéadaithe do chustaiméirí.

Oideachas

Úsáidtear léarscáileanna páipéir OSi i scoileanna i dtaca 

le múineadh curaclam tíreolaíochta na scoile. Tá siad 

mar chuid lárnach i dteagasc an ábhair seo i scrúduithe 

Stáit suas go dtí leibhéal na hArdteistiméireachta. I 2011 

lean OSi le tacú leis an gclár “Eolaíocht i nGníomh” nuair 

a dhéantar ceachtanna a fhorbairt ar theicneolaíocht 

léarscáilíochta, chun teagasc praiticiúil na heolaíochta 

ag leibhéal na meánscoile a éascú. Nascann OSi leis na 

mic léinn níos óige sa seomra ranga trí chomórtais agus 

cluichí idirghníomhacha ar www.osi.ie, a bhfuil roinn 

oideachais speisialaithe aige, a thugann tuiscint don 
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ghlúin níos óige ar an tábhacht atá ag baint le hobair OSi 

mar eagraíocht. Ag leibhéal treasach tá OSi bainteach 

chomh maith leis an gcuid is mó d’ollscoileanna móra, 

lena n-áirítear COC, DIT agus an cnuasach taighde 

StratAG atá bunaithe in NUI Má Nuad. Feidhmíonn OSi 

mar Eagraíocht Comhpháirtí ag StratAG ag tairiscint 

sonraí do chláir thaighde tríú leibhéal, a fhaigheann 

maoiniú ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. Baineann 

an cnuasach taighde seo le go leor Ollscoileanna eile in 

Éirinn, agus fócas ar ábhair a bhaineann le heolaíochtaí 

geospásúla agus taighde.

Líonra Gníomhairí

I 2011 bhí cúngú breise ar líonra OSi na nGníomhairí 

Léarscáileanna Áite mar gheall ar leibhéil leanúnacha ísle 

gnó, as a dtagann coinníollacha deacra trádála. Cé gur 

bliain eile dúshlánach a bhí i gceist, imríonn líonra OSi 

de Ghníomhairí Léarscáileanna Áite ról ríthábhachtach i 

soláthar de sheirbhís áitiúil do chustaiméirí OSi trí tháirgí 

OSi a dhíol, go príomha Léarscáileanna PLACE (Pleanáil, 

Dlí, Talmhaíocht, Tógáil agus Innealtóireacht).

Chuir an earnáil seo fáilte roimh an bpaca pleanála digití 

i bhformáid nua, a tugadh isteach i 2008 agus tá sí ag 

cuardach faisnéis dhigiteach eile a fhéadann an OSi a 

sholáthar ar nós ortafótagrafaíochta.

Margaíocht

D’fhonn brabús ar infheistíocht ar ár mbuiséad 

margaíochta a uasmhéadú, oibríonn  OSi Plean 

Cumarsáide Margaíochta Comhtháite, an cuspóir atá 

leis ná gach gníomhaíocht agus cáinéal cumarsáide 

a chomhordú ionas gur féidir linn teachtaireacht 

chomhsheasmhach faoi OSi agus faoina tháirgí uile a 

sheachadadh don mhargadh.

Tá sé mar aidhm againn gach cumarsáid a bhainistiú 

le cinntiú go bhfuilimid comhsheasmhach inár gcur 

chuige don mhargadh. Déantar gach imeacht, fógra 

agus urraíocht a phleanáil agus a nascadh nuair is féidir 

chun ár nochtadh ar an margadh a uasmhéadú, agus 

bainistíocht éifeachtach d’am agus d’acmhainní mar 

thoradh air sin. 

Chuir OSi tús le tionscadal athdheartha láithreáin 

ghréasáin, le dáta críochnaithe de R1 2012. Ba é 

an príomhfhócas aird a tharraingt ar an amharcóir 

léarscáile atá tagtha chun a bheith ina fhoinse suntasach 

faisnéise do chuairteoirí, a ligeann dóibh féachaint 

ar aer-ghrianghrafadóireacht agus ar léarscáilíocht 

stairiúil ar líne agus táirgí OSi a ordú ar líne. Tá sé 

seo ina chuidiú maidir le ráta fillidh na gcuairteoirí, a 

sheasann ag thart ar 40%. I measc cuspóirí eile ná próifíl 

na heagraíochta a ardú, faisnéis ábhartha a sholáthar 

do chustaiméirí agus an láithreán gréasáin a úsáid mar 

uirlis lárnach éisteachta dár gcustaiméirí. Chuir OSi tús 

freisin le feachtais Adword mar thacú dár dtáirgí ar líne 

agus seoladh láithreacht na meán sóisialta chun cabhrú 

linn teagmháil a dhéanamh le grúpaí úsáideoirí ar leith. 

Tá leathanach Facebook, cuntas Twitter agus Cáinéal 

YouTube ag OSi faoi láthair.

Prime 2

Chuir an Roinn Gnó & Margaíochta leis an tionscadal 

leanúnach Prime 2 freisin trí oibriú le custaiméirí, 

soláthraithe feidhmchlár agus athdhíoltóirí luacha breise 

chun inghlacthacht de na scéimrí sonraí beartaithe 

Prime2 a aithint agus chun aiseolas custaiméirí ar an 

tsamhail agus ar na scéimrí Prime2 a thuairisciú.
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Bliain dúshlánach eile a bhí i 2011 ag Acmhainní 

Daonna, agus spéis neamhchoitinanta ann i ríomh/

meastacháin pinsin roimh an dáta deiridh den tréimhse 

spásais d’Fheabhra, 2012. Lean idirbheartaíochtaí 

ceardchumainn ar mholtaí Pháirc an Chrócaigh don 

chuid is mó den chéad leath de 2011, agus thángthas 

ar chomhaontú i lár 2011. Mar thoradh air seo, cuireadh 

deireadh le cleachtais as dáta i Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann, agus tugadh isteach freisin na huaireanta 

comhsheasmhacha freastail agus croí-uaireanta 

athbhreithnithe ar fud na heagraíochta.

I gcomhréir leis an Straitéis Acmhainní Daonna 2010 

- 2015, bhí forbairt agus cur i bhfeidhm de phlean 

cuimsitheach oiliúna i 2011, agus críochnaíodh cláir 

phíolátacha na Foirne Bainistíochta Sinsearaí i gcóitseáil 

agus i meantóireacht sa dara leath de 2011. Tá clár 

iomlán Bainistíochta Sinsearaí le cur i bhfeidhm i 2012. 

Eisíodh freisin iarratais ar Thairiscintí do na cláir seo a 

leanas:

Clár Forbartha Ceannaireachta•	

Forbairt Phearsanta•	

Oiliúint Díolachán & Margaíochta.•	

 

Sholáthair Acmhainní Daonna tacaíocht CBFF le linn 

2011. Tá bainistíocht ar fheidhmíocht mar chuid lárnach 

de bhainistíocht fhoriomlán ball foirne san OSi. Faoi na 

forálacha atá leagtha síos sa Chóras Bainistíochta agus 

Forbartha Feidhmíochta (CBFF) ní mór do bhaill foirne 

bainistíochta agus maoirseachta a chinntiú go gcuirtear 

baill foirne ar a n-eolas mar gheall ar a gcuid dualgas 

agus go dtugtar aiseolas dóibh mar gheall ar a gcuid 

feidhmíochta san ionad oibre. Cabhraíonn an CBFF 

le feabhsú leanúnach ar fheidhmíocht trí chloí leis na 

horduithe seo a leanas:

Feidhmíocht daoine aonair agus foirne a ailíniú le •	

cuspóirí an OSi

Soiléireacht a sholáthar maidir le cuspóirí agus •	

spriocanna feidhmíochta bainteacha a shocrú le 

haghaidh daoine aonair agus foirne

Tá	ról	tábhachtach	ag	an	réimse	Acmhainní	Daonna	(AR)	maidir	le	straitéisí	gnó	an	

OSi	a	chur	i	bhfeidhm,	tri	hoibriú	i	ndlúthpháirt	leis	an	mbainistíocht	líne	i	ngach	

rannóg	chun	éascaíocht	a	dhéanamh	ar	fhorbairt	agus	chur	i	bhfeidhm	beartais	

agus	tionscnaimh	oiriúnacha	atá	dírithe	ar	 lucht	oibre	oilte,	solúbtha	agus	ard-

spreagtha	a	bhaint	amach	a	fhéadann	freastal	go	cumasach	ar	na	héilimh	atá	os	

comhair	na	heagraíochta.

Acmhainní Daonna 

Meicníocht a sholáthar chun monatóireacht a •	

dhéanamh ar dhul chun cinn

Thug an réimse Acmhainní Daonna ceardlanna isteach 

i 2010 ina ról le comhairle a chur ar fhoireann faoi 

bheartais agus nósanna imeachta, agus leanadh leis na 

ceardlanna seo i 2011 chun am a ligean d’athchuairt ar 

Lámhleabhar Fostaithe OSi agus chun saincheisteanna 

a bhfuil spéis ag AD iontu a phlé. Tá sé ar intinn ag AD 

gach beartas nua, nó gach athbhreithniú ar bheartais, a 

leanúint le ceardlanna chun a chinntiú go bhfuil tuiscint 

ann le gach ball foirne.

Tugadh isteach Bainistíocht den Chiorclán ar Shaoire 

Bhreoiteachta i 2011 freisin, agus cuireadh gach 

Bainisteoir ar an eolas i dtaca lena ndualgais faoin 

gCiorclán seo, agus i dtaca le hagallaimh ar fhilleadh 

ar an obair agus athbhreithnithe saoire bhreoiteachta. 

Is cuspóir straitéiseach ag OSi í bainistíocht de 

neamhláithreacht, agus déanann Foireann AD é seo 

a bhainistiú. Is é méadrach suntasach é an t-am a 

gcailltear mar gheall ar shaoire bhreoiteachta. Tugadh 

isteach ciorclán athbhreithnithe postroinnte freisin.

Tionóladh seisiúin eolais leis an bhfoireann go léir i 

dtaca le háis ar dhuillíní pá ar líne a thabhairt isteach, 

rud a cuireadh i bhfeidhm in Eanáir 2012.

Chuamar i ngleic freisin le hath-imlonnú i 2011, thar 

an státseirbhís agus an tseirbhís phoiblí, agus 15 bhall 

foirne á gcur go deonach ar phainéal Acmhainní Ath-

imlonnaithe. Ath-imlonnaíodh ball foirne amháin le linn 

2011.
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Rialachas Corparáideach

Tar éis fhoilsiú an Chód Cleachtais Athbhreithnithe um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit i 2009, scrúdaigh an OSi 
a nós imeachta rialachais chun comhlíonadh an Chóid 
athbhreithnithe a chinntiú. 

Ina theannta sin, cinntíonn an Rannóg Seirbhísí 
Corparáideacha go gcuirtear i bhfeidhm go comhréireach 
forálacha an Achta um Eiticí in Oifigí Poiblí 1995 agus 
an Achta um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, mar a 
bhaineann siad le Comhaltaí an Bhoird, le hoifigigh 
shinsearacha agus le haon phoist shainithe san 
eagraíocht, agus go gcomhlíontar go hiomlán iad. 

Bord an OSi agus a chuid fochoistí

Bord an OSi:•	

Tá Bord Shuirbhéireacht Ordánais Éireann comhdhéanta 
de 10 comhaltaí arna gceapadh ag an Aire Airgeadais 
faoi fhorálacha an Achta um Shuirbhéireacht Ordánais 
Éireann 2001. Le linn 2011, reáchtáil an Bord ocht 
gcruinniú agus tháinig na comhaltaí le chéile uair eile 
chun plé agus athbhreithniú sonrach a dhéanamh ar 
straitéis chorparáideach na heagraíochta.

An Coiste Iniúchóireachta:•	

Tá Coiste Iniúchta an Bhoird comhdhéanta de Chomhaltaí 
an Bhoird, An tUasal Liam Egan, an tUasal Anthony 
Murray, an tUasal Noel Ryan agus an tUasal Pat W. Fenton 

Corporate Services

agus é faoi chathaoirleacht an Uasail Liam Egan. Bhuail 
an Coiste le chéile sé huaire le linn 2011. Ó Aibreán 2011 
bhí an tUasal Noel Ryan ina chathaoirleach ar an gcoiste 
de thairbhe gur tháinig deireadh le téarma ballraíochta an 
bhoird don Uasal Liam Egan. Tháinig deireadh freisin le 
téarma ballraíochta an bhoird don Uasal Pat W. Fenton.

Seoltar miontuairiscí na gcruinnithe go léir den Choiste 
Iniúchóireachta chuig gach comhalta den Bhord agus 
chuig an POF. Ina theannta sin, tugann Cathaoirleach an 
Choiste Iniúchóireachta tuairiscí chun dáta don Bhord 
maidir le saincheisteanna ag gach Cruinniú Boird. Tá 
rochtain ag an gCoiste Iniúchóireachta ar aon saineolas 
riachtanach atá ag teastáil chun comhlíonadh éifeachtach 
a chuid freagrachtaí a éascú.

Tar éis anailíse ar an bhFeidhm Iniúchta ag Farrell Grant 
Sparks, ceapadh Ceann Iniúchta Inmheánaigh chun obair 
an iniúchta inmheánaigh ar an OSi i bhFeabhra 2011 a 
threorú.  

An Coiste Caiteachais Chaipitiúil:•	

Bunaíodh an coiste sin chun measúnú a dhéanamh ar 
aon tionscadail chaipitiúla beartaithe áit a sáróidh nó ar 
cosúil go sáróidh an caiteachas €250,000 agus reáchtáil 
sé aon chruinniú amháin i 2010. Is iad comhaltaí an 
choiste ná an tUas. Kevin Bonner mar Chathaoirleach, 
Liam Egan, Anthony Murray, Liam O’Farrell agus Rory 
Scanlan.

Táillí Chomhaltaí an Bhoird 

Tá an táille bhliantúil atá iníoctha le Comhaltaí an Bhoird le haghaidh 2011 ag teacht leis an ráta a d’fhaomh an tAire 

Airgeadais. Laghdaíodh an táille sin de réir na mbeart um Éigeandáil Airgeadais a bhí cuimsithe san Acht um Leas an 

Phobail (Uimh. 2) 2009 le héifeacht ón 1 Eanáir 2010, seo a leanas na rátaí athbhreithnithe:

Cathaoirleach: € 11,970•	

Comhaltaí an Bhoird (9): €7,695 in aghaidh an duine•	

Ina theannta sin, fuair Comhaltaí an Bhoird méid iomlán de €13,304 le haghaidh speansas i dtaobh freastail ar 
Chruinnithe an Bhoird. Seo a leanas miondealú ar an gcaiteachas sin:

Míleáiste Cothabháil Iomlán
Geraldine Stafford €2,312 €687 €2,999
Noel Ryan €4,905 €525 €5,430
Patrick Fenton €1,025 €252 €1,277
Rory Scanlan €222 €222
Liam Egan €542 €109 €651
Anthony Murray €2,524 €27 €2,572
Kevin Bonner €153 €153
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Tá	ról	ceannasach	ag	Seirbhísí	Corparáideacha	maidir	leis	na	feidhmeanna	seo	a	leanas	
a	chomhlíonadh:
•	 Cinntiú	go	gcomhlíontar	oibleagáidí	na	heagraíochta	faoin	gCód	Cleachtais	um	Ri	 	
	 alachas	Comhlachtaí	Stáit	agus	reachtaíocht	bhainteach	maidir	le	rialachas
•	 An	Rúnaíocht	agus	tacaíocht	riaracháin	a	sholáthar	don	Bhord	
•	 Comhordú	a	dhéanamh	ar	an	bpróiseas	Bainistíochta	Riosca	
•	 Forbairt	agus	bainistíocht	a	dhéanamh	ar	gach	cleachtas	agus	nós	imeachta	Sláinte	
	 &	Sábháilteachta	

•	 Bainistíocht	a	dhéanamh	ar	sheirbhísí	cóiríochta	



Freastal ar Chruinnithe an Bhoird

Le linn 2011, reáchtáil an Bord deich gcruinniú agus tháinig siad le chéile uair amháin eile chun plé agus 
athbhreithniú sonrach a dhéanamh ar straitéis chorparáideach na heagraíochta. 

D’éirigh triúr comhaltaí as ar 3 Márta 2011, .i. Liam Egan, Pat Fenton agus Michael Hayes.

Líon na gCruinnithe ar Freastalaíodh Orthu

10

10

1

1

9

1

10

2

6

8

Comhalta Boird

Kevin Bonner, Cathaoirleach

Anthony Murray

Liam Egan  ( Éirithe as 3 Márta 2011)

Liam O’Farrell

Geraldine Stafford

Michael Hayes  (Éirithe as 3 Márta 2011)

Noel Ryan

Patrick Fenton  (Éirithe as 3 Márta 2011)

Rory Scanlon

William Attley

Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh:•	

Íoctar luach saothair leis an bPríomhfheidhmeannach, 

Geraldine Ruane, Uas. faoi na socruithe a bhaineann 

le POFanna Comhlachtaí tráchtála státurraithe (HAY).  

Tá sonraí ar an luach saothair sonrach i 2011 

cuimsithe sna Ráitis Airgeadais.

Bainistíocht Riosca

An próiseas Bainistíochta Riosca:•	

Leanann an OSi uirthi ag forbairt a cuid próiseas um 

Bainistíocht Riosca, lena n-áirítear Clár Riosca na 

heagraíochta. Déanann an Clár seo an raon beart, 

bíodh gur bearta leanúnacha nó aonuaire iad,  atá 

riachtanach chun an raon éagsúil rioscaí atá i gceist 

a mhaolú, a thaifeadadh agus a chomharthú. Tá 

Bainisteoirí Sinsearacha freagrach as monatóireacht 

agus bainistíocht ar a gcuid rioscaí féin agus 

ceanglaítear orthu tuairiscí dul chun cinn rialta a 

sholáthar a bhfuil bearta maolaithe beartaithe iontu 

agus tuairisc a thabhairt ar rioscaí breise de réir mar a 

thagann siad chun cinn.

Faigheann Coiste Iniúchóireachta an Bhoird agus 

an Ceann Iniúchta Inmheánaigh, a thugann tuairisc 

dhíreach don Choiste Iniúchóireachta, an Clár Riosca 

sa ghnáthchúrsa agus déanann siad monatóireacht 

air. Cuirtear comhairle ar an mBord mar gheall ar na 

rioscaí lárnacha atá i réim ag deireadh gach ráithe nó 

níos minice áit a dtagann riosca thromchúiseach ar leith 

chun cinn nó a bhfuil sé ar tí teacht chun cinn. 

Sláinte & Sábháilteacht Chorparáideach 

Aithníonn Suirbhéireacht Ordánais Éireann an fhreagracht 

atá uirthi maidir le sábháilteacht, sláinte agus leas san 

ionad oibre a cuid fostaithe go léir chomh maith le baill 

den phobal a bhféadfadh go rachadh a cuid oibríochtaí 

i bhfeidhm orthu. Tháinig comhaltaí an Choiste Sláinte 

& Sábháilteachta le chéile roinnt uaireanta, rinne siad 

athbhreithniú ar dhoiciméid, nósanna imeachta agus 

chleachtais agus é mar aidhm feasacht sábháilteachta 

a mhéadú laistigh den eagraíocht. I 2010, chríochnaigh 

an coiste nuathofa clár cuimsitheach oiliúna a sholáthair 

Coiste Sláinte agus Sábháilteachta an OSi.

Tríd na struchtúir tuairiscithe mhíosúla a cuireadh i 

bhfeidhm le haghaidh Ceannairí Foirne, pléitear Sláinte 

agus Sábháilteacht ag cruinnithe foirne ar bhonn 

rialta, agus ar an mbealach sin cinntítear go bhfágtar 

faoi na foirne bheith feasach maidir le Sláinte agus 

Sábháilteacht agus cloí leis na rialacháin.    

Tá dífhibrileoirí curtha ar fáil do gach oifig de chuid 

an OSi agus leanadh ar aghaidh ag tabhairt oiliúna 

maidir le húsáid an trealaimh sin agus ag déanamh 

monatóireachta air le linn 2010.

Bainistíocht áiseanna agus cóiríochta 

Cothabháil cóiríochta•	

Tá dúshláin ag baint le bainistíocht na cóiríochta i 
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gcoimpléasc Ceanncheathrún an OSi i bPáirc an 

Fhionnuisce agus sna sé hoifig Réigiúnacha (Corcaigh, 

Inis, Cill Chainnigh, Longfort, Sligeach agus Tuaim).   

Cuimsíonn an cheanncheathrú roinnt foirgneamh 

suntasach, a théann cuid acu siar go dtí na 1700í agus 

atá suite ar achar de níos mó ná 17 acra. Tá dúshlán 

mór i gceist leis sin toisc nach mór breithniú domhain 

a dhéanamh fiú nuair atá gnáthobair chothabhála le 

déanamh chun nach mbeadh drochthionchar aici ar 

na struchtúir liostaithe, chosanta sin.

Le linn 2011, bhí scóip le haghaidh clár  oibreacha 

feabhais an-teoranta ag an staid reatha eacnamaíoch. 

Ach, le cúnamh ó OPW, tugadh faoi chláir chúraim 

agus chothabhála chun struchtúir fhoirgneamh a 

dhaingniú i limistéar na Ceannoifige. Ina theannta 

sin, le cúnamh ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na 

hÉireann (SEAI) rinneadh suirbhé cuimsitheach ar 

fhoirgnimh Cheannnoifige d’fhonn úsáid fuinnimh a 

íoslaghdú. I bhfianaise an líon foirne atá á laghdú i 

ngach ionad oibre, chuaigh OSi i mbun oibre le hOifig 

na nOibreacha Poiblí le sainaithint cárbh fhéidir 

leithdháiltí spáis a athbhreithniú chun coigilt chostais 

a bhaint amach.

Aithníonn Suirbhéireacht Ordánais Éireann go bhfuil 

cúnamh agus treoir ghairmiúil Oifig na n-Oibreacha 

Poiblí ríthábhachtach chun go n-éireodh leis na 

tionscadail fheabhsúcháin. I gcás aon athbhreithnithe 

bhliantúil tá sá tábhachtach go n-admhófaí an leibhéal 

acmhainní agus saineolais ghairmiúil a chuireann Oifig 

na n-Oibreacha Poiblí ar fáil don OSi  chun dul i ngleic 

lena cuid saincheisteanna cóiríochta agus go gcuirfí in 

iúl go bhfuiltear buíoch as.      

OSi agus Freagracht Chorparáideach•	

Lean Suirbhéireacht Ordánais Éireann uirthi ag cur 

i bhfeidhm na mbeart/na dtionscnamh a mheastar 

go bhfuil tionchar dearfach acu ar “Lorg Carbóin” 

na heagraíochta chun úsáid mí-éifeachtúil fuinnimh 

a laghdú. Leanann an OSi ar aghaidh le cláir ar nós 

eWorking agus an “Cycle to work scheme” chun laghdú 

a dhéanamh ar ár gcuid turas sa ghluaisteán ar bhonn 

aonair. 

Ar leibhéal corparáideach rinne sí roinnt gníomhartha 

mar atá sonraithe thíos.

Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh i •	

Suirbhéireacht Ordánais Éireann i 2010 

I 2011, d’ídigh an OSI 2,970 MWh d’fhuinneamh a bhí 

cuimsithe de: 

1,469 MWh de leictreachas 

700  MWh de bhreoslaí iontaise

801 MWh de bhreoslaí feithicle

Gníomhartha ar Tugadh Fúthu i 2011 

I 2010 thug Seirbhísí Corparáideacha faoi raon de 

thionscnaimh chun feabhas a dhéanamh ar fheidhmíocht 

fuinnimh iomlán an OSi. Bhí na tionscnaimh seo a leanas 

ina measc:

Cuireadh córas nua ar líne chun cuidiú le •	

maolú

Leabaíodh an próiseas de “Tuairisciú Míosúil •	

Sláinte agus Sábháilteachta” laistigh de 

cheannairí foirne.

Forbraíodh plean cóiríochta céimnithe do •	

cheanncheathrú OSi agus roinnt athlonnuithe 

curtha i gcrích i 2011.

Leanadh le fócas na heagraíochta ar chláir •	

chaomhnaithe fuinnimh/uisce.

Críochnaíodh céim fhorbartha d’Fheidhm •	

Sheirbhíse Riaracháin Láraithe.

Gníomhartha Beartaithe do 2012 

I 2012 tá sé beartaithe feidhmíocht a fheabhsú trí:

Feidhm Sheirbhíse Riaracháin Láraithe a chur i •	

bhfeidhm

Coigilt fhuinnimh a ghabháil i bhfianaise líonta •	

fostaithe laghdaithe.

Comhairle a thabhairt agus cuidiú le plean •	

Leasaithe Rialtais mar a bhí fógraithe i 2011.

Roghanna comhsheirbhísí le gníomhaireachtaí •	

eile a fhiosrú.

IIna theannta sin beidh an OSi ag dul i mbun 

comhpháirtíochta le SEAI chun scrúdú a dhéanamh 

ar bhealaí chun laghdú breise a dhéanamh ar ídiú 

fuinnimh i gCeanncheathrú an OSi agus ar fud an 

scuaine feithiclí.
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Ba é €19.5m ioncam trádála don bhliain dar críoch 31 Nollaig, 2011, is é sin laghdú de 7% ar 2010. I dtimpeallacht 
an-dúshlánach eacnamaíochta críochnaíodh roinnt tionscnamh nua chun cabhrú le fás a spreagadh, amhail forbairt 
de sheirbhísí Gréasáin mar thairiscint ghnó agus breis is 90 custaiméir i gceist, siopa ar líne OSi don phobal a chur 
chun cinn agus a fhorbairt, seoladh den Léarscáil Comaitéireachta nua Bhaile Átha Cliath agus na léarscáileanna 
gníomhaíochtaí Fháilte Éireann. Leanadh leis an moilliú san earnáil tógála le linn 2011 agus díolacháin de tháirgí 
bainteach le pleanáil laghdaithe le 7% ar bhonn ioncaim na bliana roimhe sin de €1.8m dáilithe thar ár líonra 
Gníomhairí, Siopa na Ceannoifige agus an Láithreán Gréasáin Poiblí.

Tríd is tríd, d’fhan praghsanna cobhsaí agus comhaontaíodh roinnt conarthaí nua/ athnuachan suntasacha, lena 
n-áirítear Eircom Ltd, An Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród, An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, An 
Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. D’éascaigh seoladh rathúil 
de tháirge Seirbhíse Gréasáin iontráil isteach sa mhargadh gnó príobháideach beag agus meánmhéide, agus 
píblíne bhunordaithe dóchais tosaigh mar thoradh air sin. Ina theannta sin, thaifid an láithreán gréasáin nua 
poiblí díolacháin de €0.5m, is é sin fás sa bhreis ar 100% agus tugadh an rogha do chustaiméirí táirgí reatha a 
fheiceáil agus a cheannach, mar shampla Tuarascálacha Comhshaoil, Ortafótagrafaíocht, Léarscáilíocht Ghaoithe, 
Léarscáileanna Comhlíonta Chlárlann na Talún agus pacáistí Pleanála Digiteacha.

Tá ioncam ó cheadúnais chóipchirt laistigh den earnáil phríobháideach, a chuimsíonn níos mó ná 1,250 custaiméirí, 
fós thíos mar gheall ar an gcor chun donais eacnamaíoch agus tháinig laghdú de 14% air i gcomparáid leis an 
mbliain roimhe ar bhonn ioncaim de €0.7m agus tar éis laghdú de 11% i 2010. Tá an réimse sin á coimeád ar 
leibhéal maith fós áfach, de réir mar a aithníonn gairmithe agus baill den phobal an luach a bhaineann le cóipeáil 
údaraithe léarscáileanna laistigh den timpeallacht gnó.

Leanann Suirbhéireacht Ordánais uirthi ag coimeád na léarscáileanna agus na seirbhísí go léir a gcuireann le leas 
an phobail ar leibhéal ardchaighdeáin mar atá leagtha amach san Acht um Shuirbhéireacht Ordánais Éireann, 2001 
agus a bhfuil tuilleadh sonraí tugtha air sa Chomhaontú Seirbhíse leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha.

Chomhaontaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann socrú comhpháirtíochta fadseasaimh a fhoirmiúlú agus cheannaigh 
scairshealbhú 49% in An Post GeoDirectory Teoranta, i bhfeidhm ó 27 Meán Fómhair ‘2011. Ba é €20K brabús don 

scairshealbhaithe leasa mionlaigh i 2011.

Costais Oibriúcháin

Ba é €14.5m Costas Táirgthe agus Díolachán, arb ionann laghdú €0.9m nó 6% ar an mbliain roimhe sin. I measc na 
n-athruithe suntasacha bhí Tuarastail agus Pá (laghdú de €0.4m) mar gheall ar scoir agus neamh-athsholáthairtí, 
Dímheas (laghdú de €0.4 milliún) ar aon dul le caitheamh caipitil níos ísle, agus ar deireadh Costas Priontála 
Léarscáileanna (laghdú de €0.2m) ar aon dul le díolacháin níos ísle laistigh den earnáil Turasóireachta agus 
Fóillíochta.

Ba é €10.4m Costais Dáilte agus Riaracháin, arb ionann méadú €0.5m nó 5% ar an mbliain roimhe sin. I measc na 
n-athruithe suntasacha bhí íocaíochtaí pinsin (méadú de €1m, lena n-áirítear teidlíochtaí cnapshuime do phinsinéirí 
nua), Tuarastail & Pá (laghdú de €0.2m) mar gheall ar scoir foirne agus neamh-athsholáthairtí, Oiliúint agus Síntiúis 
(laghdú de €0.07) agus ar deireadh Costais Áitribh Oifige (laghdú de €0.16m).

Le tabhairt isteach an Chaighdeán Cuntasaíochta FRS 17 i 2005 (Tuairisciú Airgeadais ar Shochair Scoir) bhí sé 
riachtanach luacháil neamhspleách achtúireach a fháil, costas as seirbhís agus ús pinsin ar dhliteanais scéime san 
am atá thart a áireamh sa Chlár Ioncaim agus Caiteachais agus an dliteanas iomlán pinsin iarchurtha a léiriú sa Chlár 
Comhordaithe.

Ba é an costas iomlán a áiríodh i gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 2011 ná €9.1m ag léiriú méadú de €0.9m thar 
mar a bhí i 2010. Ba é méid iomlán an Dliteanas Pinsean amhail an 31 Nollaig 2011 ná €147m agus méadú de 
€14.5m i 2009 san áireamh chun athrú ar na toimhdí a úsáidtear le haghaidh ionchas saoil pinsinéirí a thógáil san 
áireamh .i. athraíodh ionchas saoil na bhfear ó 83 go 87 bliain agus athraíodh an figiúr le haghaidh ban ó 87 go 90 
bliain.

Comhaontú Leibhéal Seirbhíse/Deontas Oireachtais

Ba é €4.985m an Comhaontú Leibhéal Seirbhíse bliantúil/Deontas i gCabhair a fuarthas ón Roinn Cumarsáide, 
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha i 2011, agus an figiúr sin comhchosúil leis an leibhéal 2010. Tagann an toradh 
seo chun cinn tar éis treochta de laghdú leanúnach le roinnt blianta anuas agus is iad na gnéithe a chuir léi ná fás ar 
dhíolacháin i roinnt deighleoga margaidh, bainistíochta ar laethanta féichiúnaí agus laghdú suntasach ar an mBonn 
Costas Oibriúcháin.

Ina theannta sin, soláthraíodh suim de €2.466m i 2011 i dtreo costas aoisliúntais. 

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

Ba é €2.2m an barrachas iomlán a taifeadadh ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais do 2011, a léiríonn méadú de 

€1.4m ar 2010. Bhí coigilt suntasach laistigh den Bhonn Costais Oibriúcháin taobh thiar i bpáirt den toradh seo. 

Athbhreithniú Airgeadais
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Is í feidhm ghinearálta an OSi ná seirbhís léarscáilíochta náisiúnta a sholáthar don Stát. Chuige 

sin, oibreoidh sí chun leas an phobail trí thaifid dheifnídeacha léarscáilíochta náisiúnta agus taifid 

gheografacha bhainteach an Stáit a chruthú agus a choimeád.

Cuimseoidh feidhmeanna an OSi na tascanna go léir atá riachtanach chun a feidhm ghinearálta a 

chomhlíonadh:

Cothabháil agus forbairt a dhéanamh ar an mbonneagar fisiceach forluiteach atá ag teastáil (a) 

chun tacú le feidhmeanna léarscáilíochta 

Bunachair sonraí léarscáilíochta agus bunachair sonraí geografacha bainteacha a chruthú (b) 

don Stát iomlán 

Faisnéis léarscáilíochta agus faisnéis gheografach bhainteach a sholáthar do na hearnálacha (c) 

poiblí agus príobháideacha.

Cur chun cinn a dhéanamh ar úsáid na mbunachar sonraí léarscáilíochta náisiúnta agus na (d) 

mbunachar sonraí bainteach

Comhairle a chur ar an Rialtas, ar Aire ón Rialtas, ar chomhlachtaí arna mbunú ag reacht (e) 

nó faoina bhun agus ar eagraíochtaí eile earnála poiblí ar ábhair eile a bhaineann le beartas 

agus cleachtas an tsuirbhé, agus le léarscáilíocht agus faisnéis gheografach

Ionadaíocht a dhéanamh ar an Stát ar leibhéal idirnáisiúnta ar ábhair a bhaineann le (f) 

léarscáilíocht agus faisnéis gheografach

An tacaíocht theicniúil riachtanach a sholáthar don Phríomh-Shuirbhéir Teorann chun a chuid (g) 

dualgas eile a chomhlíonadh  

Logainmneacha agus gnéithe ársa a léiriú sna taifid agus bunachair sonraí léarscáilíochta (h) 

náisiúnta agus sna taifid agus bunachair sonraí bainteacha 

Cóipcheart an Rialtais a chosaint (i) 

Aguisín A - Feidhmeanna an OSi mar atá curtha síos san Acht um 
OSi 2001.
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COMHALTAÍ AN BHOIRD AGUS FAISNÉIS EILE 

Comhaltaí an Bhoird amhail an 31 Nollaig  2011  Aturnae 

An tUas. Kevin Bonner – Cathaoirleach    Dlíodóirí McCann Fitzgerald
An tUas. Bill Attley      Riverside One
An tUas. Liam Egan (Éirithe As 3 Márta 2011)  Cé Sir John Rogerson
An tUas. Pat W. Fenton (Éirithe As 3 Márta 2011)  Baile Átha Cliath 2
An tUas. Michael D. Hayes (Éirithe As 3 Márta 2011)
An tUas. Anthony Murray
An tUas. Liam O’Farrell
An tUas. Noel Ryan
An tUas. Rory M. Scanlan
Geraldine Stafford Uas.

Comhaltaí Boird a ceapadh i 2012

An tUas. Ronan O’Reilly (Ceaptha mar Chathaoirleach 22 Bealtaine 2012)
Anne Butler Uas. (Ceaptha 22 Bealtaine 2012)
An tUas. Robin Simpson (Ceaptha 22 Bealtaine 2012)
An Dr. Enda Howley (Ceaptha 22 Bealtaine 2012)
An Dr. Denis Kelliher (Ceaptha 22 Bealtaine 2012) 
An tUas. Padraic Jordan (Ceaptha 22 Bealtaine 2012)
An tUas. Justin Gleeson (Ceaptha 22 Bealtaine 2012)
Sandra Ryan Uas. (Ceaptha 22 Bealtaine 2012)
Marian Coy Uas. (Ceaptha 22 Bealtaine 2012)
An tUas. Oliver Hickey (Ceaptha 19 Meitheamh 2012)

Iniúchóir     Baincéir

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste  Banc na hÉireann
Bloc an Státchiste    An tSráid Mhór
Caisleán Bhaile Átha Cliath   Baile Bhlainséir 
Baile Átha Cliath. 2.    Baile Átha Cliath 15.
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SUIRBHÉIREACHT ORDÁNAIS ÉIREANN

RÁITEAS FAOI FHREAGRACHTAÍ CHOMHALTAÍ AN BHOIRD 

BLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

De réir an Achta um Shuirbhéireacht Ordánais Éireann, 2001 ceanglaítear ar an mBord ráitis 
airgeadais a ullmhú le haghaidh gach bliana airgeadais a thugann léargas fírinneach cóir ar staid 
chúrsaí Shuirbhéireacht Ordánais Éireann agus ar a cuid ioncaim agus caiteachais le haghaidh na 
tréimhse sin.

Agus na ráitis sin á n-ullmhú, ceanglaítear ar an mBord 

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

Breithiúnais agus meastacháin réasúnta agus chríonna a dhéanamh •	

Aon imeacht ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta infheidhme a nochtadh agus a mhíniú •	

Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach mura bhfuil sé oiriúnach glacadh leis •	
go leanfaidh Suirbhéireacht Ordánais Éireann ar aghaidh.

Tá an Bord freagrach as taifid chearta chuntasaíochta a choimeád a nochtann le cruinneas réasúnta 
uair ar bith staid airgeadais Shuirbhéireacht Ordánais Éireann agus chun cur ar chumas an Bhoird 
a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais leis an Acht agus leis na caighdeáin chuntasaíochta arna 
leagan síos ag an Aire Airgeadais. Tá an Bord freagrach freisin as sócmhainní Shuirbhéireacht 
Ordánais Éireann a chosaint agus mar sin as céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois agus 
neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.  Coimeádtar leabhair chuntais an Bhoird i gceanncheathrú 
Shuirbhéireacht Ordánais Éireann i bPáirc an Fhionnuisce Baile Átha Cliath 8.

Thar ceann an Bhoird:

___________________
Ronan O’Reilly
Cathaoirleach 
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SUIRBHÉIREACHT ORDÁNAIS ÉIREANN 

RÁITEAS FAOI RIALÚ INMHEÁNACH AIRGEADAIS 

BLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG  2011

Thar ceann Bhord Shuirbhéireacht Ordánais Éireann, admhaím go bhfuilim freagrach as cinntiú go 
gcoimeádtar agus go n-oibrítear córas éifeachtach de rialú inmheánach airgeadais.

Ní fhéadann an córas ach deimhniú réasúnta nach deimhniú iomlán é a sholáthar go ndéantar 
sócmhainní a chosaint, go ndéantar idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar 
earráidí nó neamhrialtachtaí airgeadais a chosc nó go ndéanfaí iad a bhrath go tráthúil.
Tá céimeanna glactha ag an mBord chun cinntiú go bhfuil timpeallacht oiriúnach rialaithe i bhfeidhm 
tríd na gníomhartha seo a leanas:

Freagrachtaí agus cumhachtaí na bainistíochta a shainiú go soiléir •	
Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na •	
heagraíochta agus chun a cuid sócmhainní a chosaint 
Cultúr freagrúlachta a fhorbairt ar gach leibhéal den eagraíocht •	

Tá nósanna imeachta bunaithe ag an mBord chun rioscaí gnó a aithint agus a mheasúnú tríd na 
céimeanna seo a leanas:

Nádúr, méid agus impleachtaí airgeadais na rioscaí atá os comhair an chomhlachta lena n-áirítear an •	
méid agus na catagóirí a mheasann sé a bheith inghlactha;
An chosúlacht go dtiocfaidh rioscaí aitheanta chun cinn a mheasúnú;•	
Oibriú i ndlúthpháirt leis an Rialtas agus le Gníomhaireachtaí Éagsúla chun cinntiú go dtuigtear •	
go soiléir cuspóirí an OSi agus go dtugtar tacaíocht do na straitéisí chun na cuspóirí sin a bhaint 
amach.

Tá an córas de rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreat d’fhaisnéis bhainistíochta rialta, de 
nósanna imeachta riaracháin lena n-áirítear deighilt dualgas, agus córas tairmligin agus freagrúlachta.  
Áirítear leis ach go háirithe:

Córas cuimsitheach buiséadaithe le buiséad bliantúil a athbhreithníonn an Bord agus a n-aontaíonn •	
siad air
Athbhreithnithe rialta ag an mBord ar thuairiscí airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla a shonraíonn •	
feidhmíocht airgeadais de réir réamhaisnéisí 
Spriocanna a shocrú chun feidhmíocht airgeadais agus feidhmíocht eile a thomhas •	
Disciplíní foirmiúla bainistíochta tionscadail.•	

Oibríonn an fheidhm iniúchta inmheánaigh de réir an Chreatchód Dea-chleachtais atá leagtha amach 
sa Chód Cleachtais ar Rialachas Comhlachtaí Stáit. Treoraítear obair an iniúchta inmheánaigh ag 
anailís ar an riosca a bhfuil an OSi nochta dó agus tá pleananna bliantúla iniúchta inmheánaigh 
bunaithe ar an anailís seo. Tacaíonn an Coiste Iniúchóireachta leis an anailís ar riosca agus leis 
na pleananna iniúchta inmheánaigh. Treoraítear monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar 
éifeachtacht an chórais de rialú inmheánach airgeadais ag obair an Iniúchóra Inmheánaigh, an Choiste 
Iniúchóireachta a fhéachann thar obair an Iniúchóra Inmheánaigh, na mbainisteoirí seachtracha 
laistigh den OSi a bhfuil freagrach orthu as an gcreat um rialú airgeadais a fhorbairt agus a 
chothabháil agus ag tráchta a dhéanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina litir bhainistíochta
Deimhním go ndearna an Bord athbhreithniú i Nollaig 2011 ar éifeachtach an chórais de rialuithe 
inmheánacha a bhí i bhfeidhm le linn 2011..

Sínithe thar ceann an Bhoird.

Ronan O’Reilly
Cathaoirleach.
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An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 

Suirbhéireacht Ordánais Éireann 
Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais Shuirbhéireacht 
Ordánais Éireann don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2011 
faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordánais Éireann, 2001. 
Cuimsíonn na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na polasaithe 
cuntasaíochta atá leagtha amach istigh ansin, na Polasaithe 
Cuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Cuntas 
Oibriúcháin, an Ráiteas faoi Iomlán na nGnóthachan agus na 
gCaillteanas Aitheanta, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas faoi 
Shreabhadh Airgid agus na nótaí bainteacha. Tá feidhm ag an 
gcreat um thuairisciú airgeadais a cuireadh i bhfeidhm agus iad 
á n-ullmhú sa dlí agus de réir an Chleachtais Chuntasaíochta a 
bhfuil Glacadh Leis in Éirinn.  

Freagrachtaí an Bhoird

Tá an Bord freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú, as 
cinntiú go dtugann siad léargas fírinneach cóir ar staid chúrsaí 
Shuirbhéireacht Ordánais Éireann agus ar a cuid ioncaim agus 
caiteachais, agus as rialtacht idirbheart a chinntiú.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Is é mo chúram ná iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais 
agus tuairisc a dhéanamh orthu de réir an dlí is infheidhme.

Déantar m’iniúchadh trí fhéachaint chuig na comaoiní speisialta 
a ghabhann le comhlachtaí Stáit maidir le bainistíocht agus oibriú 
na gcomhlachtaí céanna.

Déantar m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta 
Iniúchóireachta (An RA agus Éire) agus i gcomhréir leis 
na Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird um 
Chleachtais Iniúchóireachta.

Raon Feidhme an Iniúchta ar na Ráitis Airgeadais 

Is é atá i gceist le hiniúchadh ná dóthain fianaise a fháil maidir 
leis na méideanna agus na nochtuithe sna ráitis airgeadais, 
chun dearbhú réasúnta a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadas 
saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé acu trí chalaois nó trí hearráid. 
Mar chuid den iarracht sin déantar measúnú maidir leis na 
saincheisteanna seo a leanas:

an bhfuil na polasaithe cuntasaíochta oiriúnach do chúinsí •	
Shuirbhéireacht Ordánais Éireann, agus ar cuireadh 
i bhfeidhm go comhréireach iad agus ar nochtadh go 
dóthanach iad.

cibé acu an raibh nó nach raibh na meastacháin mhóra •	
chuntasaíochta a rinneadh agus na ráitis airgeadais á 
n-ullmhú réasúnta agus 
cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.•	

Freisin déanaim iarracht fianaise a fháil le linn an iniúchta maidir 
le rialtacht na n-idirbheart airgeadais.
Chomh maith leis sin, léim an fhaisnéis go léir sa tuarascáil 
bhliantúil idir faisnéis airgeadais agus neamhairgeadais chun 
neamhréireacht ábhartha leis na ráitis airgeadais iniúchta a 
aithint. Má aimsím aon mhíraitis ábhartha nó neamhréireachtaí 
soiléire smaoiním ar na himpleachtaí maidir le mo thuarascáil.

Tuairim faoi na Ráitis Airgeadais 

Is mé mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh 
i gceart de réir an Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil 
Glacadh Leis in Éirinn, léargas fírinneach cóir ar staid chúrsaí 
Shuirbhéireacht Ordánais Éireann amhail an 31 Nollaig 2011 
agus ar a cuid ioncaim agus caiteachais don bhliain dar chríoch 
an dáta sin.

Is é mo thuairim gur choimeád Suirbhéireacht Ordánais Éireann 
leabhair chearta cuntais. Réitíonn na ráitis airgeadais leis na 
leabhair chuntais.

Ábhair a nDéanaim Tuairisc Orthu trí hEisceacht 

Déanaim tuairisc trí heisceacht más amhlaidh:
nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na míniúcháin go léir a •	
bhí ag teastáil le haghaidh m’iniúchta, nó 
gur tugadh faoi deara le linn m’iniúchta aon tarlúint ábhartha •	
áit nár baineadh úsáid as airgead le haghaidh na gcuspóirí 
beartaithe nó áit nár chloígh idirbhearta leis na húdaráis 
arna rialú, nó
nach réitíonn an fhaisnéis a tugadh i dTuarascáil Bhliantúil •	
an Bhoird don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais 
leis na ráitis airgeadais, nó 
nach léiríonn na Ráitis faoi Rialú Inmheánach Airgeadais go •	
bhfuil Suirbhéireacht Ordánais Éireann ag cloí leis an gCód 
Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 

go bhfaighim go bhfuil ábhair ábhartha eile i gceist maidir •	
leis an mbealach ina ndearnadh gnó poiblí.

Níl aon rud le tuairisciú agam maidir leis na hábhair sin a ndéantar 
tuairisciú orthu trí heisceacht.
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Íocaíocht de Bhónais Fhoirne

Tarraingím aird ar nóta 6 leis na ráitis airgeadais, a nochtann 
gur rinneadh, i 2011, íocaíochtaí bónais san iomlán de €30,000 
le ceathrar ball foirne, agus nach raibh na híocaíochtaí sin 
de réir na mBeart Éigeandála Airgeadais in Acht Leasa an 
Phobail (Uimh. 2) 2009. Níl aisghabháil na mbónas á lorg as na 
fostaithe i gceist.

Tarraingím aird freisin ar nóta 13 leis na ráitis airgeadais a 
nochtann gur bronnadh bónais bainteach le feidhmíocht ar an 
bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin de réir a téarmaí conraithe 
do na blianta 2008, 2009 agus 2010, agus gur iarchuireadh 
íocaíocht na mbónas sin. Ní sháródh íocaíocht na mbónas sin na 
Bearta Éigeandála Airgeadais in Acht Leasa an Phobail (Uimh. 2) 
2009. Níor bronnadh aon bhónas bainteach le feidhmíocht ar an 
bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin i dtaca le 2011. 

Nochtann nóta 13 freisin gur rinneadh ró-íocaíocht tuarastail 
leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus cur i bhfeidhm an 
Achta 2009 ar a tuarastal á shoiléiriú. Bhí an méid a ró-íocadh á 
aisghabháil.

Níl aon rud le tuairisciú agam i dtaca leis na hábhair eile ar a 
bhfuil tuairisciú trí eisceacht.

Seamus McCarthy
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
27 Feabhra 2013

Tuarascáil ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (ar leanúint)

______________________________________________________________________________
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BEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA 

1. Ginearálta

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

2. Bunús na Cuntasaíochta

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn fabhruithe, ach amháin mar atá sonraithe thíos, faoi 
choinbhinsiún an chostais stairiúil agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh 
leis. Glactar le caighdeáin um thuairisciú airgeadais arna moladh ag na comhlachtaí cuntasaíochta 
aitheanta de réir mar a thugtar feidhm dóibh.

3. Cúlchiste Bunaithe 

Ar an Lá Bunaithe, 4 Márta 2002, aistríodh sócmhainní agus dliteanais na Suirbhéireachta Ordánais 
chuig an OSi ar bhunús a gcuid luachanna ar an lá sin agus cuireadh méid comhionann leis na 
glansócmhainní chun sochar na gCúlchistí 

4. Aithint Ioncaim

Faigheann an OSi deontas Oireachtais ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 
Taispeántar an méid sa Chuntas Ioncam agus Caiteachais sa tréimhse a bhfaightear lena haghaidh é. 
Aontaíodh ar Chonradh Seirbhíse le haghaidh na seirbhísí atá le soláthar mar mhalairt ar an Deontas 
Oireachtais leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.

Féadfar rochtain ar shonraí na Suirbhéireachta Ordánais a thabhairt do chustaiméirí digiteacha 
trí mheán ceadúnaithe. Saothraítear ioncam as díolachán ceadúnas go cothrom thar shaolré an 
cheadúnais.

Freisin féadfar sonraí léarscáilíochta a sholáthar do chustaiméirí digiteacha trí mheán conarthaí 
bliantúla nó le haghaidh tréimhsí níos faide ná aon bhliain amháin. Aithnítear ioncaim faoi na 
conarthaí sin mar oibleagáidí go gcomhlíontar na conarthaí. Déantar costais maidir leis na conarthaí 
sin a mhuirearú ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a fhulaingítear iad.

Aithnítear diolacháin agus ioncaim eile nuair atá an táirge seolta nó nuair atá an tseirbhís curtha ar 
fáil.

Foráiltear dhrochfhiachais agus fiachais amhrasacha ar bhonn athbhreithnithe ag deireadh gach bliain. 

5. Aoisliúntas

Oibríonn OSi scéimeanna pinsin sochair sainmhínithe a fhaigheann maoiniú go bliantúil ar bhonn íoc-
mar-a-úsáidtear ó airgid atá ar fáil dó, lena n-áirítear airgead a sholáthraíonn an Roinn Cumarsáide, 
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. Ní choinnítear ranníocaíochtaí a asbhaintear ó thuarastail 
fhoirne, ach tugtar ar ais don Roinn le héifeacht ó 1 Eanáir 2011. I 2010 coinníodh na ranníocaíochtaí.

Déantar dliteanais scéime pinsin a thomhas ar bhonn achtúireach agus modh chreidiúint réamh-
mheasta an aonaid á úsáid. Déantar cur i láthair ar leithligh ar dhliteanais scéime ar an gclár 
comhardaithe.

Déantar sochair phinsin a íocadh i dtaobh na bliana a mhuirearú nuair a thagtar ar an mBarrachas/
(Easnamh) don bhliain tar éis cánachais.

Aithnítear muirear pinsin eile a chuimsíonn an costas seirbhíse reatha, an costas seirbhíse don am atá 
thart, agus an costas úis ar na dliteanais scéime lúide sochair phinsin a íocadh i dtaobh na bliana mar 
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chostas pinsin sa Chuntas Oibriúcháin le haghaidh na bliana. Déantar méid comhionann a mhuirearú 
ar an gCúlchiste Pinsean.
Aithnítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha ag eascairt ó athruithe ar thoimhdí achtúireacha 
agus as barrachais agus easnaimh thaithí sa ráiteas faoi iomlán na ngnóthachan agus na gcaillteanas 
iomlán don bhliain a dtagann siad chun cinn inti agus déantar iad a mhuirearú ar an gCúlchiste 
Pinsean.

6. An Bunachar Topagrafach Náisiúnta 

Baintear úsáid as an mBunachar Topagrafach Náisiúnta chun sonraí léarscáilíochta digití a chruthú 
agus a chothabháil. Tá an bunachar sonraí ríthábhachtach do ghníomhaíochtaí agus do ghiniúint 
ioncaim an OSi.

Cuimsíonn an Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta dhá ghné lárnacha–córas bainistíochta an 
bhunachar sonraí agus na sonraí topagrafacha forluiteacha (an bunachar sonraí).

Tugtar cuntas ar chóras bainistíochta an bhunachar sonraí mar threalamh ríomhaire faoi shócmhainní 
seasta inláimhsithe (féach nóta 8 leis na ráitis airgeadais).  Aistríodh an tsócmhainn reatha amhail an 4 
Márta 2002 chuig an gclár comhardaithe oscailte ar chostas lúide dímheas carntha.

Cé go bhfuil rochtain ag an OSi ar shonraí topagrafacha agus go mbaineann sí úsáid astu, is é Rialtas 
na hÉireann a choimeádann na cearta réadmhaoine intleachta chun na sonraí. Dá réir sin, níor sannadh 
aon luach do shonraí topagrafacha sna ráitis airgeadais sin.

Fulaingíonn an OSi caiteachas ar bhonn reatha agus an bunachar sonraí á chothabháil agus á fheabhsú 
aici. Cuimsíonn sé sin airgead a chaitear ar Léarscáilíocht Nua agus ar Athbhreithniú Leanúnach.  
Déantar an caiteachas sin a mhuirearú ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a 
fhulaingítear é.

7. Sócmhainní seasta inláimhsithe

Sonraítear sócmhainní seasta inláimhsithe ar chostas lúide dímheas carntha.
Déantar dímheas a ríomh chun costas na sócmhainní seasta inláimhsithe a dhíscríobh i dtráthchodanna 
comhionanna bliantúla.  Seo a leanas mar a ríomhadh an saol úsáideach measta a ndearnadh dímheas a 
ríomh trí thagairt dó:
Daingneáin agus feisteas      3 go 10 mbliana
Mótarfheithiclí           5 bliana
Trealamh ríomhaire       4 bliana

8. Stoic

Stocks comprise printed maps and supplies and are stated at the lower of cost and net realisable value.

9. Airgeadraí Eachtracha

Aistrítear idirbhearta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha go euro ag na rátaí malairte a bhí i réim 
ar dhátaí na n-idirbheart. Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgeadúla atá ainmnithe in airgeadraí 
eachtracha go euro ag na rátaí malairte a bhí i réim ar dháta an chláir chomhardaithe agus áirítear na 
gnóthachain agus na caillteanais dá thoradh sin sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais le haghaidh na 
tréimhse.
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 CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG

 

 Tá na Beartais Chuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8, agus na nótaí ar leathanach 13-20 mar chuid de na Ráitis 
 airgeadais sin

 Thar ceann an Bhoird

   ______________   _________________
   Ronan O’Reilly   Geraldine Ruane
	 	 	 Cathaoirleach	 	 	 Príomhoifigeach	Feidhmiúcháin

Díolacháin

Deontas an Oireachtais

Cuntas Oibriúcháin Eile

Costais Táirgeachta agus Díolachán

Costais Dáileacháin agus Riaracháin

Barrachas don bhliain roimh cháin

Cáin ar Bharrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí tar éis canach

Barrachas inchurtha i leith Leasa Mionlaigh

Barrachas don bhliain tar éis cánach agus Leasa 

Mionlaigh

Cuntas Oibriúcháin

Barrachas ar Chuntas Ioncaim agus Caiteachais 

Costas Pinsean don bhliain 

Easnamh Oibriúcháin don bhliain

Nótaí

1

4

2

5

7

15

(12a)

2011

€

19,536,916

7,451,000

26,229

27,014,145

(14,451,491)

(10,346,509)

2,216,145

_____=__

2,216,145

19,788

2,235,933

2,235,933

(9,123,000)

(6,887,067)

2010

€

20,990,468

4,985,000

14,904

25,990,372

(15,356,410)

(9,899,226)

734,736

_____=__

734,736

=

734,736

734,736

(9,998,000)

(9,263,264)
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 RÁITEAS FAOI GHNÓTHACHAIN AGUS CHAILLTEANAIS AITHEANTA DON  
 BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 

 Tá na Beartais Chuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8, agus na nótaí ar leathanach 13-20 mar chuid de na Ráitis  
 airgeadais seo.

 Thar ceann an Bhoird

   ______________   _________________
   Ronan O’Reilly   Geraldine Ruane
	 	 	 Cathaoirleach	 	 	 Príomhoifigeach	Feidhmiúcháin

2011

€

2,235,933

(9,123,000)

123,000

(6,764,067)

(6,467,007)

2,235,933

(4,231,074)

(138,000,000)

(9,123,000)

123,000

(147,000,000)

2010

€

734,736

(9,998,000)

8,998,000

(265,264)

(7,201,743)

734,736

(6,467,007)

(137,000,000)

(9,998,000)

8,998,000

(138,000,000)

Barrachas/(Easnamh)

Costas Pinsin gearrtha ar Chuntas Oibriúcháin

Gnóthachan achtúireach/(caillteanas)

Gnóthachan iomlán aitheanta/(Caillteanas)

Gluaiseacht i gCúlchistí

Cúlchiste Ioncaim

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

Barrachas/(Easnamh) don bhliain

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 

Cúlchiste Pinsin 

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

Costas Pinsin gearrtha ar Chuntas Oibriúcháin

Gnóthachan Achtúireach/(Caillteanas)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig
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 CLÁR COMHARDAITHE AMHAIL AN 31 NOLLAIG 

 

 Tá na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8, agus na nótaí ar leathanach 13-20 mar chuid de na ráitis 
 airgeadais sin.

 
 Thar ceann an Bhoird

  ____________________   ___________________
  Ronan O’ Reilly    Geraldine Ruane
	 	 Cathaoirleach	 	 	 	 Príomhoifigeach	Feidhmiúcháin

Sócmhainní Seasta

Sócmhainní Inláimhsithe

Sócmhainní Airgeadais

Sócmhainní Reatha

Stoc

Féichiúnaithe

Airgead sa bhanc agus ar láimh

Creidiúnaithe – méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin

Glansócmhainní reatha/(Dliteanais) gan dliteanais phinsin a 

áireamh

Dliteanas Pinsin

Glandliteanais 

Á ionannú ag 

Cúlchiste Bunaithe

Cúlchiste Ioncaim

Cúlchiste Pinsean

2010

€

2,442,828

=

2,442,828

242,452

3,535,984

4,707,586

8,486,022

8,929,493

(443,471)

(138,000,000)

(136,000,643)

8,466,364

(6,467,007)

(138,000,000)

(136,000,000)

2011

€

3,228,791

61

3,228,852

303,551

3,924,105

5,080,072

9,307,728

8,301,290

1,006,438

(147,000,000)

(142,764,710)

8,466,364

(4,231,074)

(147,000,000)

(142,764,710)

Nótaí

8

15

9

10

11

12(b)

11



 RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID 

 
 Tá na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8, agus na nótaí ar leathanach 13-20 mar chuid de na ráitis  
 airgeadais sin.

 Thar ceann an Bhoird

  ____________________   ___________________
  Ronan O’Reilly    Geraldine Ruane
	 	 Cathaoirleach	 	 	 	 Príomhoifigeach	Feidhmiúcháin

RÉITEACH GLANGHLUAISEAHTA DON BHLIAIN

Barrachas/(Easnamh) le haghaidh na tréimhse tar éis cánachais

Dímheas

Ioncam ar dhíolachán mótarfheithiclí 

Costas Pinsean

Ús ar Thaiscí

Laghdú/(Méadú) ar fhéichiúnaithe agus íocaíochtaí 

Méadú/(Laghdú) ar chreidiúnaithe 

(Méadú)/Laghdú ar stoic

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) glan airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 

RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) glan airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 

Toradh ar infheistíochtaí agus ar fhónamh airgeadais 

Ús faighte

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) glan airgid ó thoradh ar infheistíochtaí agus ar 

fhónamh airgeadais

Infheistíocht i gcomhfhiontar

Caiteachas Caipitiúil

Ceannach sócmhainní seasta inláimhsithe 

Díolachán mótarfheithiclí 

Eis-sreabhadh glan airgid ó chaiteachas caipitiúil 

Méadú/(laghdú) ar airgead

Réiteach Ghlansreabhadh Airgid le Gluaiseacht ar Ghlanchistí 

Glanmhéadú/(glanlaghdú) ar airgead 

Glanchistí ar an 1 Eanáir 

Glanchistí ar 31 Nollaig

Gluaiseacht i nglanchistí 

2011

€

(6,887,067)

1,448,411

-

9,123,000

(14,036)

(388,121)

(628,203)

(61,099)

2,592,885

2,592,885

14,036

14,036

(61)

(2,234,374)

0

()

372,486

372,486

4,707,586

5,080,072

372,486

2010

€

(9,263,264)

1,853,559

(10,640)

9,998,000

(2,800)

(777,509)

1,651,460

175,627

3,624,433

3,624,433

2,800

2,800

=

(881,474)

10,640

(870,834)

2,756,399

2,756,399

1,951,187

4,707,586

2,756,399

Nótaí

15

8
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 NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 

1. Díolacháin

Conarthaí Fadtéarmacha – Comhairlí Contae

Conarthaí Fadtéarmacha – Fóntais agus comhlachtaí rialtais

Díolacháin Léarscáile lena n-áirítear ceadúnú bliantúil 

2011

€

3,627,484

10,518,862

5,390,570

19,536,916

2010

€

3,543,102

11,496,934

5,950,432

20,990,468

2. Costas Táirgeachta agus Díolachán

Costas Táirgeachta (Léarscáilíocht Nua agus Athbhreithniú Leanúnach)

Tuarastail & Pá

Costais TF

Dímheas

Léarscáilíocht sheachfhoinsithe

Costais eitilte agus cothabhála

Taisteal & Cothabháil

Costais Reatha feithiclí

Costais conraitheoirí

Speansais theagmhasacha

Páipéarachas

Field equipment

Costais bhreacaire

Costas Díolachán:

Stoc Oscailte

Costais priontála seachfhoinsithe 

Stoc ar deireadh amhail an 31 Nollaig 

Costas Iomlán Táirgeachta agus Díolachán 

2011

€

9,704,549

2,005,323

1,235,063

0

471,316

334,861

222,190

31,380

26,957

23,268

21,262

24,153

14,100,322

242,452

412,268

(303,551)

14,451,491

2010

 €

10,058,324

1,958,514

1,635,737

1,452

582,307

312,649

217,502

168

30,761

13,937

8,399

20,365

14,840,115

418,079

340,668

(242,452)

15,356,410
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 NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar lean

 3. Costais as Léarscáilíochta Nua agus Athbhreithniú Leanúnach 

 Mar a chuirtear síos in alt 6 leis na polasaithe cuntasaíochta, déantar caiteachas a fhulaingítear agus an bunachar  
 sonraí topagrafach á fheabhsú agus á chothabháil a mhuirearú ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais sa   
 tréimhse a bhfulaingítear é lena linn. Seo a leanas mar a dhéantar anailís ar na méideanna a dhéantar a mhuirearú  
 ar an gCuntas Ioncam agus Caiteachais agus a nochtar i Nóta 2:

Léarscáilíocht Nua

Athbhreithniú Leanúnach

2011

€

7,120,660

6,979,662

14,100,322

2010

€

7,494,100

7,346,015

14,840,115

Ús ar thaiscí

Ioncam eile

2011

€

14,036

12,193

26,229

2010

€

2,800

12,104

14,904

4.  Ioncam oibriúcháin eile

Measann an OSi go ndéanfar an bunachar sonraí topagrafach a athnuachan trí hathbhreithniú 
leanúnach thar thimthriall cúig bliana.
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 NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

 5. Speansais Dáileacháin agus Riaracháin 

 Asbhaineadh tobhach pinsin ar luach €940,139 agus íocadh leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus   
 Acmhainní Nádúrtha é.
 Baineadh €408,929 d’aoisliúntais fhostaithe agus a íocadh leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní  
 Nádúrtha.

Tuarastail & Pá

Íocaíochtaí pinsin *

Taisteal & Cothabháil

Oiliúint & síntiúis 

Margaíocht & Tionscnaimh 

Speansais theagmhasacha

Muirir bhainc

Speansais áitribh oifige

Árachas Ginearálta

Solas & teas

Glanadh

Post & Teileafón

Gluaiseacht i bhforáil do dhrochfiachais

Dímheas

Comhairleacht

Fótagrafaíocht chonartha 

Costais dlí & ghairmiúla 

Táillí stiúrthóirí 

Seirbhísí párolla seachfhoinsithe 

Táillí iniúchta

Páipéarachas agus trealamh oifige 

Drochfhiacha

2011

€

5,633,913

2,476,928

71,136

280,594

161,893

67,649

28,864

353,560

84,400

255,863

162,102

203,674

(92,742)

213,348

109,715

(1,515)

31,591

61,868

60,604

34,000

34,075

114,989

10,346,509

2010

€

5,907,270

1,467,937

74,296

208,995

179,638

91,404

24,072

509,004

85,473

275,789

173,476

225,158

(42,258)

217,822

182,411

8,297

19,329

81,343

70,750

33,064

33,631

72,325

9,899,226

Tá OSi lonnaithe saor ó chíos in áitreabh i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath a chuirtear ar fáil ag Oifig 
na nOibreacha Poiblí. I Nollaig 2003, d’fhógair an tAire Airgeadais go mbeadh Ceanncheathrú OSi ag aistriú 
go Dún Garbhán, Co Phort Láirge. Mar sin féin, ar 17 Samhain 2011, d’fhógair an rialtas go raibh an tionscadal 
díláraithe ar na cinn a chuirfí ar ceal.
San áireamh thuas tá méid de €17,009 i dtaobh caiteachais ar shiamsaíocht a áiríonn ranníocaíochtaí don chlub 
sóisialta foirne, ócáidí bronnta le haghaidh ball foirne ag dul ar scor agus cleachtaí neartú na foirniúlachta.

 6. Costais fhoirne agus faisnéis fostaithe 

Pá agus Tuarastail (ranníocaíochtaí pinsin san áireamh)

Costais árachais shóisialta

2011

€

17,077,456

737,934

17,815,390

2010

€

16,685,423

748,108

17,433,531
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

Íocadh bónas de €20,000 le fostaí amháin, bunaithe ar spriocanna feidhmíochta gnó agus margaíochta   
comhaontaithe agus, ina theannta sin, íocadh bónais de €10,000 san iomlán le triúr fostaithe, bunaithe ar éachtaí 
ar leith a bhaineann le spriocanna eagraíochtúla. Ní raibh sé sin de réir alt 5 den Acht um Bearta Airgeadais 
Éigeandála (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009. Níl aisghabháil na bónas mar a éilítear faoin Acht FEMPI (uimh. 
2) á lorg ó na fostaithe i gceist

Ba é meánlíon na ndaoine a bhí fostaithe le linn na tréimhse sin ná 281 (2010: 294).

7. Cáin ar bharrachas/(easnamh) ar ghnáthghníomhaíochtaí

Ní eascraíonn aon dliteanas cánach ó ghníomhaíocht trádála na bliana.

Nóta : Áirítear le trealamh IT ná trealamh ar chostas de  €25.6m a bhfuil luach ísealscríofa de nialas aige.

 8.  Sócmhainní inláimhsithe

Mótarfheithiclí

€

552,459

32,245

=

584,704

479,810

48,175

=

527,985

56,719

72,649

Trealamh 
Ríomhaire 

€

27,228,293

2,191,247

=

29,419,540

25,746,873

1,235,063

=

26,981,936

2,437,604

1,481,420

Iomlán

€

29,432,937

2,234,374

=

31,667,311

26,990,109

1,448,411

=

28,438,520

3,228,791

2,442,828

Daingnéain 
& Feisteas

€

1,652,185

10,882

=

1,663,067

763,426

165,173

=

928,599

734,468

888,759

Costas nó luacháil
Ar 1 Eanáir 2011

Breisithe

Diúscairtí

Ar 31 Nollaig 2011

Dímheas carntha
Ar 1 Eanáir 2011

Muirear le haghaidh na tréimhse

Diúscairtí

Ar 31 Nollaig 2011

Glanluach leabhair
Ar 31 Nollaig 2011

Ar 31 Nollaig 2010
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 NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

 12. Costais Phinsin
 (a) Anailís ar an méid a rinneadh a mhuirearú agus an barrachas / (easnamh) oibriúcháin 
  le haghaidh na bliana á bhaint amach.

9. Stoic

Tomhaltáin

Stoic Léarscáile

2011 
€

58,382

245,169

303551

2010
€

57,166

185,286

242,452

10. Féichiúnaithe

Méideanna dlite:

Féichiúnaithe trádála

Féichiúnaithe Eile

Réamhíocaíochtaí

Leas Mionlaigh

Méideanna inghnóthaithe ar chonarthaí

Tá Féichiúnaithe Trádála glan ó sholáthar drochfhiacha de  €100,000 (2010 
€192,742)

2011
€

2,283,561

35,376

386,550

19,788

1,198,830

3,924,105

2010
€

2,271,631

30,611

933,376

-

300,366

3,535,984

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

Creidiúnaithe trádála

CBL

Cáin Ioncaim asbhainte faoi ÍMAT 

Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasa 

Creidiúnaithe eile

Fabhruithe

Íocaíocht/sonrascadh roimh ré ar chonarthaí fadtéarmacha 

2011

€
132,274

873,377

253,804

81,361

137,332

1,022,516

5,800,626

8,301,290

2010

€
301,541

725,428

157,638

114,205

136,177

967,187

6,527,317

8,929,493

Muirearaithe ar Chuntas Ioncaim agus Caiteachais 

Muirearaithe ar Chuntas Oibriúcháin 

Costais Seirbhíse Reatha

Ús ar Dhliteanas Scéime 

Sochair Íoctha

Costas Pinsean Muirearaithe ar Chuntas Oibriúcháin 

Méid iomlán muirearaithe chun teacht ar an mBarrachas/(Easnamh) Oi-

briúcháin 

2011
€

2,477,000

4,000,000

7,600,000

(2,477,000)

9,123,000

11,600,000

2010
€

1,902,000

4,400,000

7,500,000

(1,902,000)

9,998,000

11,900,000
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 NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

 (b) Anailís ar an ngluaiseacht i ndliteanas le linn na bliana

 (c) Stair na ngnóthachan agus na gcaillteanas taithí

Dliteanas scéime ar 1 Eanáir 

Costas seirbhíse reatha

Costais úis

Caillteanas/(gnóthachan) achtúireach 

Pinsin íoctha le linn na bliana 

Dliteanas scéime ar 31 Nollaig 

2011 
€

138,000,000

4,000,000

7,600,000

(123,000)

(2,477,000)

147,000,000

2010
€

137,000,000

4,400,000

7,500,000

(8,998,000)

(1,902,000)

138,000,000

Caillteanais/(gnóthachain) taithí ar dhliteanais scéime 

Méid (€)

2011
€

(123,000)

2010
€

(8,998,000)

Discount rate
Rate of increase of salaries
Rate of increase in pension
Inflation

At
31/12/11

5.5%
4.0%
4.0%
2.0%

At
31/12/10

5.5%
4.0%
4.0%
2.0%

At
31/12/09

5.5%
4.0%
4.0%
2.0%

Male aged 65

Female aged 65

2011

22

25

2010

22

25

2009

22

25

2008

18

22

Nochtann na ráitis airgeadais an barrachas / (easnamh) le haghaidh na bliana tar éis sochair phinsin a íocadh 
i dtaobh na tréimhse a mhuirearú agus an barrachas / (easnamh) tar éis soláthar do gach costas pinsean mar a 
shocraítear faoi FRS 17.  Creideann an Bord go dtugann an cur i láthair sin cur i láthair níos soiléire ar fheidh-
míocht airgeadais an OSi ag coimeád i gcuimhne go n-oibrítear a cuid scéimeanna pinsin ar bhonn íoc mar a 
úsáidtear agus nach bhfuil an maoiniú a fhaigheann sí ón stát ceaptha chun cur ar chumas an OSi réamh-mhao-
iniú a dhéanamh.

(d) Oibríonn an OSi Scéimeanna sochar sainithe Aoisliúntais le haghaidh ball foirne agus Scéimeanna  
Pinsin  Ranníocaigh do Chéilí agus Leanaí. Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais a thagann chun cinn faoi na 
scéimeanna sin as ioncam reatha an OSi agus déantar iad a mhuirearú nuair atáthar ag teacht ar an mBarrachas/
(Easnamh) ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais le haghaidh na bliana ina dtagann siad chun bheith iníoctha.  
Ní choimeádtar aon chiste ar leithligh agus ní choimeádtar aon sócmhainní chun íocaíocht pinsean agus aiscí 
a mhaoiniú.  Shocraigh luacháil achtúireach ar 31 Nollaig 2011 suim de €147m (€138m ar 31 Nollaig 2010) le 
haghaidh luacháil pinsean i dtaobh baill foirne seirbheála agus scortha. Ba é méid an dliteanais ar an lá dílsithe 
ná €62m. Tá na torthaí bunaithe ar an luacháil achtúireach ar na dliteanais phinsin amhail an 31 Nollaig 2011.  
Rinne achtúire neamhspleách cáilithe an luacháil chun críocha an chaighdeáin chuntasaíochta, Caighdeán 
Uimh.17 um Thuairisciú Airgeadais – Sochair scoir (FRS 17)

The main financial assumptions used were:

Average future life expectancy according to the mortality tables used to determine the pension liabilities

(e) Departure from FRS 17 presentation
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 (f) Figiúir Chomparáideacha
  
 Tá athrú déanta ar chur i láthair an mhaoiniú pinsin ar an gClár Comhardaithe chun an socrú maoinithe a léiriú  
 níos fearr.

 

 14. Díbhinn
 Moladh díbhinn iomlán do 2011 de 20% den bharrachas ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais ag an gcruinniú  
 Boird ar 1 Márta 2012. Aithneofar an díbhinn deiridh mar mhuirear ar chúlchistí sa bhliain dar críoch 31 Nollaig  
 2012.

Luach Saothair:

-as seirbhís mar Chomhaltaí Boird 

An tUas. Kevin Bonner – Cathaoirleach

An tUas. Bill Attley

An tUas. Liam Egan

An tUas. Pat Fenton

An tUas. Michael D. Hayes

An tUas. Anthony Murray

An tUas. Liam O’Farrell

An tUas. Noel Ryan

An tUas. Rory M. Scanlan

Geraldine Stafford, Uas.
- do sheirbhísí eile

2011 
€

11,954

7,684

1,270

1,270

1,270

7,684

7,684

7,684

7,684

7,684
=

61,868

2010
€

11,989

7,706

7,706

7,706

7,706

7,706

7,706

7,706

7,706

7,706
=

81,343

 13. Luach Saothair Chomhaltaí an Bhoird

D’fhulaing comhaltaí an Bhoird speansais de €13,304 le linn 2011, agus iad miondealaithe i speansais taistil de 
€11,704 agus speansais chothabhála de €1,600.

Níor tugadh aon iasachtaí do Chomhaltaí an Bhoird sa bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011 agus ní dhearnadh aon 
idirbhearta leo. Ghlac an Bord nósanna imeachta de réir threoirlínte arna eisiúint ag an Roinn Airgeadais maidir 
le nochtadh leasanna ag comhaltaí an Bhoird agus cloíodh leis na nósanna imeachta sin le linn na bliana.  Ní 
raibh aon idirbhearta i gceist maidir le gníomhaíochtaí an OSi a raibh aon leas tairbhiúil ag Comhaltaí an Bhoird 
iontu.

Ba é €147,659 tuarastal bunúsach bliantúil ab Phríomh-Oifigigh Fheidhmiúchain Shuirbhéireacht Ordanáis 
Éireann.Áirítear i gcostais luach saothair eile do 2011 ná costas a bhaineann le carr cuideachta faoi réir BIK de 
€14,771.Ba é €0 ranníocaíochaí aoisliúntais fostóra do 2011.Níor íocadh aon bhónas a bhaineann le feidhmíocht 
an Phríomh-Oifigigh Fheidhmiúcháin i 2011, ach ta soláthraíodh bónas iarchurtha de €39,395 i ndáil le 2008, 
€36,915 i ndáil le 2009 agus €36,915 indáil le 2010.Fabhrófar Ús ag DIBOR móide 1% in aghaidh na bliana 
(iomlán de €4,400) ar na bónais. Ní théann teidlíochtaí aoisliúntais an POF thar theidlíochtaí caighdeánacha 
scéim aoisliúntais sochair shainithe na hearnála poiblí.
Mar gheall ar an t-am a thógann sé réiteach a fháil ar chúrsaí a bhaineann le cur i bhfeidhm an Achta um Bearta 
Airgeadais Éigeandála ar mhaithe Acht um Leas an Phobail (Uimhir 2) 2009 leis an bPríomh-Oifigeach Feidh-
miúcháin SOÉ, déanadh ró-íocaíocht tuarastail de €23,376 leis an bPríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin. Thosaigh 
an t-aisghabháil tuarastail ar an 28ú de Dheireadh Fómhair, 2011, ar threoir an Chathaoirligh, agus déanfar an 
tairgead go leir a fhorchúiteamh faoin 31ú Nollaig 2012.
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15. Leas Mionlaigh

Ar 27 Meán Fómhair 2011, cheannaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 49 gnáthscair in An Post GeoDirectory 
Teoranta ag €1.25 an scair, is é sin infheistíocht iomlán de €61. Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011, 
taifeadadh Post GeoDirectory Teoranta brabús tar éis cánach de €161,534, agus as sin tá leas mionlaigh arb 
ionann €19,788 inchurtha i leith Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann. Rinneadh An Post Geodirectory Teoranta 
a ionchorprú in Éirinn i 1995 nuair a cheadúnaíonn OSi agus An Post, ar bhonn neamheisiatach agus neamh-
inaistrithe, cearta áirithe maoine intleachtúla leis an gCuideachta. Ina dhiaidh sin, cumascann An Post 
Geodirectory Teoranta Maoin Intleachtúil Cúlra gach páirtí chun táirge a chruthú atá ceadúnaithe ina dhiaidh sin 
do thríú páirtithe.
Le linn na bliana, chuaigh Suirbhéireacht Ordanáis i mbun roinnt idirbheart leis An Post GeoDirectory Teoranta 
ar luach de €957,078 (gan CBL) a bhaineann le conarthaí le haghaidh seirbhísí léarscáilíochta.

2011
Sócmhainní Airgeadais 
€
Infheistíocht i gcomhfhiontar
61

16. Imeachtaí tar éis an chláir chomhardaithe

Níl aon imeachtaí suntasacha i gceist.

17.	 Úsáideann	Suirbhéireacht	Ordánais	Éireann	na	háitribh	oifige	seo	a	leanas:

Ceannoifig Shuirbhéireacht Ordánais Éireann, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8
Oifig Réigiúnach Chorcaí, an Phríomh-Oifig Staidrimh, Lárionad Teicneolaíochta Loch Machan, Bóthar na 
Sceiche Airde, Corcaigh 
Oifig Réigiúnach na hInse, Foirgnimh an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Co. an Chláir 
Oifig Réigiúnach Chill Chainnigh, Oifigí an Rialtais, Bóthar Hebron, Cill Chainnigh 
Oifig Réigiúnach Longfoirt, Foirgnimh an Rialtais, Bóthar Bhaile na Lao, Longfort 
Oifig Réigiúnach Shligigh, Ionad Baile Westward, Sráid an Droichid, Sligeach 
Oifig Réigiúnach Thuama, Teach Airglooney, Bóthar Bhéal Átha Ghadaí, Tuaim, Co. na Gaillimhe 

18. Gnóthas Leantach

Nochtann an clár comhardaithe easnamh mór a eascraíonn ó ghlacadh le FRS 17. D’ainneoin sin creideann 
an Bord go mbeidh dóthain acmhainní ar fáil don OSi go gceann i bhfad bíodh go n-eascróidh siad óna cuid 
gníomhaíochtaí tráchtála nó ó dheontas Stáit chun leanúint ar aghaidh lena cuid oibríochtaí agus a sainordú 
reachtúil a chomhlíonadh.  Ar na cúinsí sin creideann an Bord go bhfuil sé fós oiriúnach na ráitis airgeadais a 
ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh.

19. Ceangaltais

Léasanna Oibriúcháin(a) 
Ghlac Suirbhéireacht Ordanáis Éireann léasanna oibriúcháin le haghaidh trí fheithicil. Ba é €39,435 an costas i 
2011. Is é €30,193 suimeanna atá dlite laistigh de bhliain.
Níl aon léasanna ar aon réadmhaoin.

Ceangaltais Chaipitil(b) 
Rinne OSi conradh do chaiteachas caipitil amach anseo de €2m ar bhunachar sonraí léarscáilíochta comhtháite 
nua, a bhfuil €0.7m íoctha as ag deireadh 2011.
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20. Cumasc Beartaithe

Faoi chlár athchóirithe na hearnála poiblí, fógraíodh é i nDeiradh Fómhair 2012 go mbeidh Cumasc den Oifig 
Luachála, an tÚdarás Clárúcháin Maoine agus Suirbhéireacht Ordanáis Éireann i bhfeidhm faoi dheireadh 2013.

21. Faomhadh ráitis airgeadais

D’fhaomh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar                                 2012.
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