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RÁITEAS MISIN

Sármhaitheas maidir le seirbhísí léarscáilíochta agus faisnéise spásúla atá 
ar ardchaighdeán a sholáthar chun riachtanais na sochaí a chomhlíonadh.

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

Fiontraíocht – forbairt leanúnach a dhéanamh ar na scileanna agus an saineolas a •	
theastaíonn chun riachtanais an mhargaidh a thuiscint, a mhúnlú agus a chomhlíonadh

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

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

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

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 OSi

“Leanfaidh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, an Ghníomhaireacht 
Náisiúnta Léarscáilíochta ón mbliain 1824, de bheith ag soláthar 
saineolas riachtanach chun taca a chur faoi Fhorbairt Shóisialta agus 
Gheilleagrach na hÉireann.”
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Sracfhéachaint ar na torthaí:

Dea-fheidhmíocht i mbliain ina raibh dúshláin le sárú•	

B’ionann an t-ioncam trádála agus €18.3 milliún•	

B’ionann an barrachas don bhliain, a bhaineann leis na hOibríochtaí, agus €2.2m•	

Bhí laghdú 8% tagtha ar Chostais na nDíolachán agus an Táirgthe i gcomparáid le 2011•	

Bhí laghdú 6% tagtha ar Chostais Riaracháin agus Dáilte (gan íocaíochtaí pinsin san •	
áireamh) i gcomparáid le 2011

Feabhsúcháin maidir le hÉifeachtúlacht:

Dul chun cinn leanúnach maidir le hathbhreithniú agus athstruchtúrú eagraíochtúil•	

B’ionann líon na mball foirne agus 245 ag deireadh na Nollag 2012, laghdú 11% ar an mbliain •	
roimhe sin.

Cuireadh i bhfeidhm Seirbhísí Láraithe Riaracháin chun tacú leis an gceanncheathrú agus le •	
gach oifig réigiúnach. Tríd an tionscnamh seo, tiocfaidh laghdú suntasach ar na hacmhainní 
riaracháin agus cuirfear feabhas ar an éifeachtúlacht go ginearálta.

Cuir le forás ár ngnó:

Dul chun cinn dearfach maidir le deiseanna nua i leith gnó tráchtála laistigh d’earnáil na •	
bhFiontar Beag agus Meánmhéide.

Aontaíodh conarthaí suntasacha, idir chonarthaí nua agus chonarthaí a ndearnadh •	
athnuachan orthu, lena n-áirítear an Phríomh-Oifig Staidrimh, Cable & Wireless, an tÚdarás 
um Bóithre Náisiúnta, Bord na Móna, Fáilte Éireann agus Údarás Eitlíochta na hÉireann. 

Trí mheán comhdhálacha agus ceardlann, leanadh le cur chun cinn an luacha a bhaineann •	
le sonraí údarásacha comhsheasmhacha OSi tríd síos – trína ndéantar cinntí tráchtála níos 
fearr a chumasú i gcomhthéacs acmhainní tearca agus cinntí atá ag éirí níos casta.  

Tugadh cuntas do shaoránaigh trí chainéil éagsúla (amhail an suíomh Gréasáin) ar luach •	
agus thábhacht shonraí OSi agus ar an ról a ghlacann an eagraíocht sa tsochaí. Pléadh 
tábhacht na tíreolaíochta agus OSi le daoine óga trí mheán an chórais oideachais

Faoin gclár um athchóiriú na hearnála poiblí, fógraíodh i Mean Fómhair 2012 go mbeidh •	
Cumasc na hOifige Luachála, an Údaráis Chlárúcháin Maoine agus Shuirbhéireachta 
Ordanáis Éireann i bhfeidhm faoi dheireadh na bliana 2013.

BUAICPHOINTÍ NA BLIANA 2012



RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH

Ronan O’Reilly 
Cathaoirleach , Bhord OSi 
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Tá mé an-sásta an deis seo a bheith agam réamhrá a chur 
le tuarascáil bhliantúil 2012 OSi, ina leagfar amach na réimsí 
feidhmíochta agus seachadta atá bainte amach againn le bliain 
anuas, agus ina dtabharfar tuairisc mhionsonraithe airgeadais 
ar ár bhfeidhmíocht.

Tar éis dom an ról a ghlacadh mar Chathaoirleach ar Bhord 
nuacheaptha OSi i mBealtaine 2012, chaith mé a lán ama agus 
dua ag fáil léargais agus tuisceana ar an eagraíocht, ar na 
dúshláin atá le sárú aici agus ar na deiseanna atá aici, agus ag 
cinntiú, i bpáirt le comhghleacaithe ar an mBord, go gcomhlíon-
tar an dualgas muiníneach atá orainn ar shlí atá ar an gcaigh-
deán is airde is féidir.  

Mar a bheidh le feiceáil go soiléir sa tuarascáil seo, ba bhliain í 
2012 inar tharla bunathruithe in OSi, lena n-áirítear críochnú an 
athbhreithnithe chriticiúil ar chumasc féideartha leis an Údarás 
Clárúcháin Maoine agus an Oifig Luachálacha, athbhreithniú 
inar moladh cumasc ar dhéanamh ar na trí eagraíocht agus 
aonán nua a chruthú.  Tógfaidh an próiseas sin roinnt ama lena 
chur i gcrích, agus dá bhrí sin, bhí sé ina riachtanas criticiúil de 
chuid an Bhoird go ndíreoimid ar na táirgí insoláthartha a bhfuil 
gá leo ó OSi sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma, agus go 
gcinnteoimid go bhfuilimid inár n-eagraíocht láidir, ardfheidh-
míochta, atá dírithe ar a príomhtáirgí insoláthartha. 

Ag deireadh na bliana 2012, chuir iar-Phríomhfheidhmeannach 
OSi, Geraldine Ruane Uasal, i gcrích a téarma seacht mbliana 
(féach Aguisín A, leathanach 24) agus d’fhág sí slán ag OSi 
tar éis beagnach 10 mbliana seirbhíse mar Phríomh-Oifigeach 
Airgeadais agus mar Phríomhfheidhmeannach.  Is mian liom 

buíochas a ghabháil le Geraldine as ucht an tiomantais, an chu-
mais físe agus na tiomána a léirigh sí ina ról agus i bhforbairt 
agus i bhfás OSi.  Comhpháirt ríthábhachtach a bhí ina cuid 
fócais agus tiomána láidre tráchtála maidir lena chinntiú gur 
bhain OSi amach na huaillmhianta a bhí leagtha amach di ag a 
scairshealbhóirí agus ag an mBord.

Maolófar na dúshláin a bhaineann le feidhmiú sa timpeallacht 
reatha agus lenár gcuid táirgí agus seirbhísí a fhorbairt sa tod-
hchaí mar thoradh ar a lán den obair a rinneadh in 2012, agus 
seachadadh nó cuireadh tús le raon forbairtí nua spreagúla in 
2012 a mbeidh fíorluach leanúnach le haghaidh OSi agus ár 
bpáirtithe leasmhara mar thoradh orthu.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil, ar mo 
shon féin agus ar son an Bhoird, le Lucht Bainistíochta agus 
Foireann OSi as ucht a gcuid iarrachtaí leanúnacha, a gcuid 
oibre crua, agus as an tseiftiúlacht agus an tiomantas a léirigh 
siad ar shlí chomh soiléir in 2012, agus iad a spreagadh chun 
iarracht a dhéanamh feabhas agus forás foriomlán breise a 
bhaint amach in 2013.

Ronan O’Reilly,
Cathaoirleach 

Tá mé an-sásta an deis seo a bheith agam réamhrá a chur le 
tuarascáil bhliantúil 2012 OSi, ina leagfar amach na réimsí 
feidhmíochta agus seachadta atá bainte amach againn le 
bliain anuas, agus ina dtabharfar tuairisc mhionsonraithe 
airgeadais ar ár bhfeidhmíocht.
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Colin Bray
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

ATHBHREITHNIÚ AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH

Tá áthas orm a thuairisciú go raibh neart faoi OSi arís in 2012 i 
dtimpeallacht feidhmiúcháin atá fós dúshlánach, spreagúil agus 
de shíor ag athrú.  

Dhírigh OSi le linn 2012 ar spriocanna ioncaim dúshlánacha 
na heagraíochta a bhaint amach, páirt a ghlacadh san 
athbhreithniú criticiúil lena ndearnadh measúnú ar an 
réasúnaíocht le haghaidh cumaisc idir an Oifig Luachálacha, 
an tÚdarás Clárúcháin Maoine agus OSi chuig eagraíocht 
amháin Bonneagair Sonraí Spásúla a chruthú, ár mbonn costais 
oibriúcháin a laghdú a thuilleadh agus féachaint don todhchaí trí 
leanúint le forbairt ár n-ardán geospáis nua, ‘Prime2’.

Mar is eol don saol mór, lean an moilliú tubaisteach ar earnáil 
na tógála ar aghaidh in 2012, agus bhí leibhéal díolacháin na 
dtáirgí a bhaineann le pleanáil laghdaithe 5% i gcomparáid leis 
an mbliain roimhe sin.  I gcás OSi, b’ionann ár n-ioncam trádála 
€18.3 milliún ag deireadh na bliana 2012 agus laghdú 7% ar 
aschur na bliana 2011.  Trí leanúint ar aghaidh ag díriú ar ár 
mbonn costais oibriúcháin (gan íocaíochtaí pinsin san áireamh) 
a laghdú le linn 2012 de €1.7 milliún nó 7% i gcomparáid le 
2011, d’fhág sé sin gur thaifeadamar barrachas €2.2 milliún inár 
gCuntas Ioncaim agus Caiteachais don bhliain 2012, arb ionann 
é agus méadú imeallach i gcomparáid le 2011.  Feidhmíocht 
eiseamláireach a bhí i gceist leis sin do OSi agus ní mór dúinn 
aitheantas a thabhairt don éacht sin agus muid fós ag díriú ar ár 
mbonn costais a fheabhsú sa todhchaí.

Ag gníomhú dúinn mar eagraíocht, tá cultúr domhain-leabaithe 
um fheabhsúchán leanúnach próiseas againn, atá ailínithe 
lenár bhforbairtí i leith táirgí agus seirbhísí nua.  Mar sin féin, 
bhí 2012 ina bliain shuntasach do OSi agus muid ag druidim 
le deireadh chlár straitéiseach seacht mbliana chun bunachar 
sonraí spásúla náisiúnta tionscalchaighdeánach nua a fhorbairt 

d’Éirinn, ar a dtugtar ‘Prime2’.  In 2012, cuireadh i gcrích an 
obair ullmhúcháin maidir le hathstruchtúrú sonraí, a mbeidh 
cur i gcrích beartaithe na hoibre i dtaca le hathstruchtúrú 
sonraí agus forbairt córas in 2013 ina thoradh air.  Creidimid 
go daingean go mbeidh ról suntasach ag ‘Prime2’ ar an gclár 
oibre um athchóiriú na hEarnála Poiblí, go gcumasófar leis 
éifeachtachtaí breise i ndáil le bainistiú agus úsáid faisnéise 
spásúla náisiúnta, agus go n-éascófar geilleagar níos cliste, 
agus tá áthas orainn a bheith i gcroílár a fhorbartha agus a chur 
i bhfeidhm.

Mar thaca leis an Straitéis Náisiúnta ríomh-Rialtais, bhí mé 
an-sásta gur thugamar in OSi tiomantas don Roinn Comhshaoil, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil ag deireadh na bliana 2012 maidir le 
forbairt GeoPortal.ie, tairseach Ghréasáin náisiúnta chun pointe 
amháin rochtana a chur ar fáil ar líonra sonraí spásúla ó raon 
leathan comhlachtaí agus eagraíochtaí poiblí. Tá Geoportal.ie 
ar an sceideal le bheith beo roimh dheireadh mhí an Mheithimh 
2013, agus beidh sé ina chuid shuntasach den bhonneagar 
náisiúnta sonraí, agus ina rannchuid shuntasach ó OSi.

In 2012 freisin, foilsíodh ‘Éire Map,’ an chéad léarscáil d’Éirinn 
de chuid OSi a bhí i nGaeilge amháin. Tá OSi tiomanta d’Acht 
na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus tá a cumas dátheangach 
á forbairt ag an eagraíocht fós i bhforbairt a cuid táirgí agus 
seirbhísí léarscáilíochta.

Bhí siad seo a leanas i measc na bpríomhéachtaí a bhain OSi 
amach in 2012:

Cé gur tháinig laghdú 7% ar an ioncam trádála, taifeadadh • 
méadú imeallach ar an mBarrachas Oibriúcháin agus 
tháinig laghdú 8% agus 6% faoi seach ar “Costais 
Táirgeachta” agus “Costais Dáileacháin/Riaracháin” 
(íocaíochtaí pinsin as an áireamh);

Tá áthas orm a thuairisciú go raibh neart faoi OSi 
arís in 2012 i dtimpeallacht feidhmiúcháin atá fós 
dúshlánach, spreagúil agus de shíor ag athrú.   
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Rinneamar dul chun cinn suntasach i ndáil le forbairt an • 
Bhunachair Sonraí Léarscáilíochta den chéad ghlúin eile, 
agus tá sé beartaithe é a sheoladh i Ráithe 3, 2013.
D’óstálamar lá domhanda na gCóras Faisnéise Geografaí • 
ag seoladh bricfeasta a raibh an tAire ina bhun;
Sheolamar Staidéar Eacnamaíochta mór ar luach na • 
Faisnéise Geografaí do gheilleagar na hÉireann, staidéar a 
bhfuil sé beartaithe a chur i gcrích in 2013;
Bhain ár dtáirge “MapGenie Web Mapping Service’’ amach • 
Gradam Sármhaitheasa an Taoisigh don tSeirbhís Phoiblí.

I mo cháil mar Phríomhfheidhmeannach OSi, is eol dom gur a 
bhuíochas do dhúthracht, thiomantas, inniúlacht agus fhorbairt 
leanúnach ár gcuid ball foirne ard-oilte atá an rath atá orainn.  
Le linn 2012, leanamar orainn ag infheistiú inár gcuid daoine 
agus thugamar faoi roinnt tionscnamh forbartha ceannaireachta, 
lena n-áirítear clár Forbartha Ceannaireachta do bhainisteoirí 
láir, clár forbartha níos leithne don fhoireann agus clár Oiliúna 
agus Meantóireachta don fhoireann bainistíochta sinsearaí. 
Táimidne in OSi tiomanta d’fhorbairt a dhéanamh ar ár mbaill 
foirne agus ár dtallainn agus, trí thionscnaimh den sórt sin, 
cinnteofar go ndéanfar forbairt rathúil ar an gcéad ghlúin eile de 
cheannairí ar gach leibhéal i réimse na léarscáilíochta náisiúnta.

Bhí áthas orm in 2012 gur thug an tAire Pat Rabbitte agus an 
tAire Stáit Fergus O’Dowd cuairt ar Cheann-Oifig OSi i bPáirc 
an Fhionnuisce ar dhá ócáid ar leith.  B’ionann na cuairteanna 
sin agus dearbhú ar ár dtábhacht i ndáil leis an gclár oibre 
náisiúnta, agus aitheantas ar an méid a dhéanaimid, agus ba 
mhór agamsa, ag foireann agus bainistíocht na heagraíochta 
agus ag ár mBord agus ár gCathaoirleach nuacheaptha iad.  
Ba mhaith liom ár mbuíochas a chur in iúl dár gCathaoirleach, 
an tUasal Ronan O’Reilly, agus a chuid comhghleacaithe ar 
an mBord as a dtiomantas agus a gcuid tacaíochta do OSi sa 

chaoi inar chuir siad i gcrích a gcuid dualgas muiníneach i rith 
amanna ina cuireadh dúshlán faoi OSi. 

I rith dheireadh na bliana 2012 agus thús 2013, d’fhágamar slán 
freisin le duine a bhí tar éis obair shuntasach a dhéanamh le 
OSi i rith a cuid ama anseo agus í ina Príomhfheidhmeannach 
agus ina Ceannasaí Airgeadais.  Ba mhaith liom buíochas 
pearsanta a ghabháil le mo réamhtheachtaí, Geraldine Ruane 
Uasal, as an tréimhse deich mbliana a chaith sí in OSi agus 
as ucht an eagraíocht a fhágáil i staid chomh sláintiúil agus 
fócas láidir inti ar infheistíocht inár gcuid daoine agus ár gcórais 
araon.

Mar fhocal scoir, i mí Dheireadh Fómhair 2012, tar éis cur i 
gcrích an phróisis athbhreithnithe chriticiúil agus a chuid moltaí, 
d’fhógair an Rialtas a fhormheas ar an gcumasc idir OSi, an 
tÚdarás Clárúcháin Maoine agus an Oifig Luachála.  Beidh 
achar ama i gceist, ar ndóigh, le cur i bhfeidhm chinnidh sin an 
Rialtais, ach tá caidrimh láidre, thacúla á mbunú cheana féin, 
ar tuar maith iad i leith ár rannpháirtíochta sa todhchaí.  Is léir 
go mbeidh 2013 ina bhliain eile dhúshlánach agus spreagúil do 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann.

Colin Bray
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Léarscáilíocht den Chéad Ghlúin Eile (Prime 2)
Is é Prime 2 an tionscadal athstruchtúraithe sonraí de chuid 
OSi chun bunachar sonraí lárnach, atá neamhspleách ar scála, 
tionscalchaighdeánach agus gan uaim, a chruthú i gcomhair 
bhainistiú comhtháite na faisnéise teorainneacha agus seoltaí 
atá ann cheana féin, ar scála mór agus ar scála beag.

Tar éis rannpháirtíocht na bpríomhpháirtithe leasmhara, lena 
n-áirítear sraith ceardlann do chustaiméirí, leanadh den tion-
scadal athstruchtúraithe Prime 2 le linn 2012 de réir an sceidil 
aontaithe.

Chuathas i mbun próiseas tairisceana iomaíoch don Chóras 
Bainistíochta Geospásúil (conradh GMS a bronnadh ar 1 Spa-
tial).

An Ailtireacht Stórála agus Éifeachtúlachtaí Crua-earraí
Choimisiúnaigh OSi 145 TB de stóráil nua tar éis próiseas 
tairisceana iomaíche.  Rinneadh tuilleadh dul chun cinn chun 
timpeallacht fhíorúil VMWare OSi a chur in oiriúint don todhchaí, 
lena n-áirítear macasamhlú ar thacair sonraí thábhachtacha ón 
gCeanncheathrú chuig an Oifig Réigiúnach i gCill Chainnigh. 
Chuireamar i gcrích chomh maith uasghrádú ar fhearann Active 
Directory ó Windows 2003 (32 giotán) go dtí Windows 2008 
Leagan 2 (64 giotán).

Éifeachtúlachtaí Líonra Cumarsáide
Chuir OSi i gcrích roinnt uasghráduithe suntasacha líonra i rith 
na bliana 2012. Áiríodh leo sin tionscadal chun suiteáil agus 
coimisiúnú a dhéanamh ar na heilimintí líonra TF a bhaineann 
leis an tionscadal um Dhlúthú GPS ag 8 suíomh nua ar fud 
na tíre. Leanadh ar aghaidh leis an obair sa Cheanncheathrú 
agus sna hOifigí Réigiúnacha maidir le SSIDanna breise 
a choimisiúnú, obair lenar leathnaíodh raon feidhme na 
haoirochtana gan sreang sa Cheanncheathrú agus lenar 
cumraíodh aoirochtain sreinge in Oifigí Réigiúnacha. Rinneadh 
éascú breise ar oibriú soghluaiste agus cian-oibriú i rith 2012 
trí rochtain VPN suíomh go suíomh a chumrú le haghaidh 
conraitheoirí agus soláthraithe OSi agus Cisco Any Connect 
a choimisiúnú chun cianrochtain na foirne ar acmhainní OSi a 
éascú. 
 
Saineolas & Comhairle maidir le Teorainneacha
Lean Foireann Teorainneacha OSi ar aghaidh ag tabhairt sain-
chomhairle agus tacaíochta maidir le teorainneacha do pháir-
tithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha, lena n-áirítear 
an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. Lean an 
Fhoireann Teorainneacha freisin lena ról mar fhinné saineolach 
neamhspleách i roinnt cásanna cúirte a bhain le teorainneacha.

SONRAÍ SPÁSÚLA AGUS BONNEAGAR

Néalríomhaireacht
Le linn 2011 lean OSi lena cuid taighde féidearthachta i ndáil 
le húsáid a bhaint as teicneolaíochtaí Néalbhunaithe chun seirb-
hísí teicniúla a sholáthar, agus chríochnaigh sí fréamhshamhail 
néil chéadchéime don tairiscint Seirbhísí Déimeagrafacha 
Gréasáin.
Le linn 2012 rinne OSi imscrúdú leanúnach ar theicneolaíochtaí 
néalríomhaireachta i gcomhthéacs thimpeallacht stórála agus 
freastalaithe OSi chun measúnacht a dhéanamh ar a n-oir-
iúnacht mar straitéis oibriúcháin mhalartach le roinnt príomh-
Sheirbhísí Gréasáin arna mbogadh go dtí Bonneagar Néal 
Amazon. 

Seirbhísí Ríomhthráchtála OSi
Críochnaíodh céim imréitigh an tionscadail nua eBusiness 
Suite, lenar áiríodh an seanréiteach ríomhthráchtála a dhúnadh, 
na custaiméirí OSi go léir a aistriú go dtí an córas nua, agus 
straitéis mheántéarmach a cheapadh le haghaidh cainéil so-
láthair ríomhthráchtála OSi.  

Seirbhísí Gréasáin
In 2012, chuir OSi i gcrích forbairtí breise i gcomhar leis an 
rannóg Díolacháin & Margaíochta lena n-áirítear Tairseach 
Ghréasáin Dhéimeagrafach nua atá á rith ar Néal Amazon 
i gcomhair infhaighteachta airde. Chríochnaíomar mór-uas-
ghrádú tábhachtach ar an ailtireacht bhunúsach, a fhágann gur 
féidir le OSi leas a bhaint as gnéithe nua a chuireann feabhas 
ar an tseirbhís. Dearadh agus cuireadh i bhfeidhm seirbhísí 
léarscáilíochta nua chun cabhrú le feidhmiúlacht anailíseach i 
gcomhair riachtanais nua atá faoi bhreithniú.

Teicneolaíocht Bhunachar Sonraí
Cuireadh réiteach bunachair sonraí OSi, a bhaineann úsáid as 
Oracle Real Application Clusters (RAC), i bhfeidhm le haghaidh 
léarscáileanna a tháirgeadh. Feabhsaíonn an réiteach sin an 
infhaighteacht agus soláthraíonn sé cumas riartha neamh-
spleách gan cur isteach ar sheirbhís.  Cuireadh sonraí iomlána 
le Bunachar Sonraí Airde OSi in 2011, agus clúdaíodh cathra-
cha agus bailte móra.  Uasghrádú mór a tugadh faoi, chuir sé ar 
ár gcumas leas a bhaint as cineálacha sonraí néalphointe nua 
le haghaidh sonraí 3T a stóráil.

Tá an Rannóg Sonraí Spásúla agus Bonneagair freagrach as bainistíocht na sonraí spásúla agus soláthraíonn sí seirbhísí agus 
feidhmeanna forbartha araon do na córais faisnéise atá in úsáid ag OSi.

Príomhéachtaí:
Forbairt leanúnach ar an tionscadal Prime2 um athstruchtúrú sonraí, agus conradh arna dhámhachtain le haghaidh Réiteach •	
Bainistíochta Geospáis chun na sonraí agus na sreabhlínte gabhála bainteacha a choimeád don bhunachar sonraí nua
Dearadh suntasach uasghrádaithe ar shuíomh Gréasáin OSi (www.osi.ie), lena ndírítear ar fheabhas a chur ar eispéireas an •	
chuairteora agus méadú a dhéanamh ar ghnó custaiméirí ar líne
Rinneadh uasghrádú teicneolaíochta i rith na bliana 2012 chun leas a bhaint as forbairtí nua lena n-áirítear stóráil sonraí 3T•	
Leathnú ar na heilimintí líonra TF GPS a bhaineann leis an tionscadal um dhlúthú GPS ag 8 suíomh nua ar fud na tíre.•	
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Tá réimse na Suirbhéireachta, an Bhailithe Sonraí agus na 
Cartagrafaíochta freagrach as a chinntiú go bhfuil an léarscáiliú 
a fhaigheann an custaiméir cruinn agus cothrom le dáta. Tá 
réimse leathan scileanna ag baill foirne OSi idir shuirbhéireacht 
thraidisiúnta agus chartagrafaíocht agus iarchéimithe i réimsí 
GIS, TF agus na fótagraiméadrachta. Cuirtear an trealamh 
suirbhéireachta GIS agus na ríomhairí allamuigh is deireanaí 
ar fáil do bhaill foirne allamuigh OSi, agus úsáidtear iad chun 
nuashonrú a dhéanamh ar an léarscáiliú agus iad allamuigh.

Bíonn an Rannóg Suirbhéireachta agus Bailithe Sonraí agus 
ár gcomhghleacaithe laistigh de réimsí na Bainistíochta Sonraí 
Spásúla agus an Bhonneagair ag comhoibriú chun a chinntiú 
go n-úsáidtear na modhanna is éifeachtúla agus is éifeachtaí 
chun sonraí nua a bhailiú agus an léarscáilíocht a thabhairt 
cothrom le dáta.  Gabhann foireann eitilte OSi aer-íomhánna, a 
phróiseáiltear ag baint úsáide as an triantánacht aerga.

Ansin breacann fótagraiméadrithe oilte gnéithe an tsaoil 
fhisicigh chun an léarscáiliú de chuid OSi a nuashonrú.  Tugtar 
na sonraí breactha do bhaill foirne atá oilte in úsáid bhogearraí 
nua-aimseartha um léarscáileanna a chur in eagar, chun iad a 
thabhairt chun críche.  Go hiondúil, bíonn na baill foirne oilte i 
níos mó ná disciplín amháin agus bíonn siad i mbun oibre ar 
roinnt de na táirgí sin.

Bliain thar a bheith rathúil arb ea 2012 i ngach réimse dár 
dtimthriall athbhreithnithe.  Tá léarscáiliú Uirbeach (1:1000) 
agus Fo-Uirbeach (1:2500) na hÉireann á gcoimeád laistigh de 
thimthriall athbhreithnithe aon bhliana amháin; tá an léarscáiliú 
Peirea-uirbeach (1:2500) á choimeád laistigh de thimthriall 
trí bliana agus tá an léarscáiliú Tuaithe (1:5000) á choimeád 
laistigh de thimthriall chúig bliana.  Tá nuashonrú agus feabhsú 
an bhunachair sonraí 1:10,000 ag leanúint ar aghaidh freisin 
i gcomhréir le riachtanais táirgeachta agus riachtanais na 
gcustaiméirí.

GeoDirectory
Is é atá in GeoDirectory ná an bunachar sonraí cinntitheach 

maidir le foirgnimh i bPoblacht na hÉireann. Aithníonn 
GeoDirectory, a bhunaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
agus An Post i dteannta a chéile, seoladh agus ionad beacht 
gach aonaid réadmhaoine chónaithigh agus tráchtála sa Stát. 

Tá OSi freagrach as an ngné gheografach de gach seoladh.  Tá 
tuairim is 2 mhilliún foirgneamh agus 44,000 seoladh bealach 
poiblí sa bhunachar sonraí anois. Chabhraigh sé leis na mílte 
cuideachtaí agus eagraíochtaí athrú bunúsach a dhéanamh ar 
an gcaoi a ndéanann siad gnó. 

Léarscáilíocht Turasóireachta & Gnó
Eascraíonn gné leanúnach de ghnó OSi, gné atá tábhachtach 
ó thaobh na tráchtála de, ó na táirgí digiteacha agus páipéir 
atá bunaithe ar dhá bhunachar sonraí thopagrafacha mórscála, 
PRIME agus an bunachar sonraí náisiúnta 1:10,000.  Aicmítear 
na táirgí sin sna sraitheanna seo a leanas: Sraith na hÉireann, 
an tSraith Discovery, Sraith na gCathracha agus Sraith 
na mBailte.  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 
cartagrafaíochta.  Is iad na táirgí is mó a mbíonn tóir orthu ná 
Eolaire Oifigiúil Shráideanna Chathair agus Cheantar Bhaile 
Átha Cliath, Atlas Bóithre Oifigiúil na hÉireann agus an tSraith 
Discovery, chomh maith le roinnt táirgí eile a chuirtear ar fáil 
le haghaidh earnálacha ar leith m.sh. Fáilte Éireann agus 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

An tSraith Discovery, ina bhfuil 75 léarscáil ar leith, lena 
gclúdaítear gach contae sa Stát. Cuireadh íomhá agus stíl 
nua na sraithe Discovery i bhfeidhm ar gach ceann de na 75 
léarscáil. 

Táirgí nach bhfuil an cur amach céanna ag an bpobal 
orthu is ea na táirgí a sholáthraítear chun riachtanais 
shonracha custaiméirí áirithe a chomhlíonadh, mar shampla, 
léarscáileanna Euro Global agus Euro Regional le haghaidh 
EuroGeographics.  Braitheann an foilseachán bliantúil “Historic 
Town Atlas” de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann, foilseachán 

Is é ról na Rannóige Bailithe Sonraí Suirbhéireachta agus Cartagrafaíochta ná na sonraí príomhúla geografacha a bhailiú atá ina 
mbunús chun na táirgí léarscáilíochta a chruthú le haghaidh chustaiméirí OSi i bhfoirm dhigiteach agus pháipéir araon.  

Príomhéachtaí:
A chinntiú gur seachadadh léarscáiliú ar an gcáilíocht a bhí de dhíth go leanúnach chun freastal ar éilimh na gcustaiméirí go •	
léir
Athbhreithniú Mórscála 2012:•	

1,653 Plean Uirbeacha ar scála 1:1000 (timthriall athbhreithnithe 1 bhliana amháin) -
1,299 Plean Fo-uirbeacha ar scála 1:2500 (timthriall athbhreithnithe 1 bhliana amháin) -
2,041 Plean Peirea-uirbeacha ar scála 1:2500 (timthriall athbhreithnithe 3 bliana) -
541 Plean Tuaithe ar scála 1:500 (timthriall athbhreithnithe 5 bliana) -

Comhlíonadh ár dtiomantais don Údarás Clárúcháin Maoine agus dár bpríomhchustaiméirí ar fad eile maidir le 14 contae a •	
bheith nuashonraithe go hiomlán agus baineadh amach ár gcuid spriocanna go léir agus seachadadh in am iad.
Bhain an sreabhlíne nuashonrúcháin 1:10,000 amach a cuid spriocanna, agus cuireadh sannadh breise ón Údarás Náisiúnta •	
Bóithre agus araile leis an mbunachar sonraí
Rinneadh GeoDirectory a chothabháil agus a nuashonrú laistigh de dhá sheachtain ó fuarthas sonraí athraithe ó An Post •	
Géilleann seacht gcontae d’orduithe logainmneacha: an Mhí, Ciarraí, Dún na nGall, Maigh Eo, Port Láirge, Corcaigh agus •	
Gaillimh
Gaeilge amháin in úsáid i gceantair Ghaeltachta•	



13

a bhfuil ard-mholadh tuillte aige, ar léarscáiliú OSi. Braitheann 
na scrúduithe tíreolaíochta don Teastas Sóisearach agus 
don Ardteistiméireacht ar shonraí an OSi le haghaidh na 
léarscáileanna a bhíonn uathu gach bliain, agus braitheann 
Railithe Idirnáisiúnta Chill Airne agus Dhún na nGall ar 
Léarscáiliú OSi; bíonn tiománaithe/treoraithe agus cuairteoirí ar 
na himeachtaí sin ag brath ar chruinneas na léarscáileanna sin.

In 2012 chuamar i gcomhar le Fáilte Éireann agus cuireadh 
tús le conradh trí bliana le haghaidh cineálacha éagsúla 
léarscáilithe lena n-áirítear táirgeadh a gcuid léarscáileanna 
“Looped Walks” agus Léarscáileanna Cathracha agus Bailte 
mar tháirge Map Pad le haghaidh a gcuid riachtanas sonrach 
féin.

An ról atá ag OSi agus ag an Tionscal Faisnéise Geografaí 
(GI)
Tharla éabhlóid orgánach sa tionscal Deartha Ríomhchuidithe 
GI ionas go n-úsáidtear Córais Faisnéise Geografaí (GIS) 
shofaisticiúla anois. Ag eascairt as na forbairtí sin, tá athrú 
tábhachtach tagtha ar an timpeallacht ghnó oibriúcháin do 
ghnólachtaí faisnéise spásúla amhail OSi. Áirítear iad seo a 
leanas leis na deiseanna atá ag OSi agus na héilimh atá uirthi a 
eascraíonn ón gcor seo sa tionscal: 

•  Éagsúlacht i bpunann OSi de tháirgí spásúla
•  Caighdeán an táirge agus an tsoláthair seirbhíse
•  Tacú le bonneagar 
•  Muinín inár saineolas
•  Comhpháirtíocht le custaiméirí maidir le dul i ngleic lena 
gcuid riachtanas gnó

Lean OSi ar aghaidh ag dul i ngleic leis na dúshláin sin le linn 
2012 agus cinnteofar, trí thionscnaimh leanúnacha, go mbeidh 
sé ar a cumas cáilíocht na seirbhíse atá ag teastáil uaidh 
Thionscal GI na hÉireann sa todhchaí a sholáthar dó.

Tá cuid mhór d’fhorbairt leanúnach OSi faoi threoir ag an 
tuiscint atá aici ar an ngá le bunús daingean, inbhuanaithe a 
thógáil do Bhonneagar Sonraí Spásúla na hÉireann (BSSÉ), 
atá ag teacht le héilimh mhéadaithe sin na gcustaiméirí. 
Tabharfaidh Prime2 tacaíocht iomlán do ghealltanais OSi 
do BSSÉ. Beidh an fhoireann páirteach go mór in oiliúint i 
gcomhair Prime2 sa dara leath de 2013. Ina theannta sin, 
gheobhaidh custaiméirí luach i bhfad níos fearr ar airgead nuair 
a bheidh bunachar sonraí Prime2 ar fáil in 2013.
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BONNEAGAR AGUS TEICNEOLAÍOCHT SUIRBHÉIREACHTA 

Oibriúcháin Eitilte
In 2012, ghabh conraitheoir OSi um eitilt airde móire, • 
Hansa Luftbild, 11 líne eitilte i ndeisceart na tíre. Is ionann 
an méid sin agus thart ar 18% den chonradh. Faoi láthair, 
tá 33% den chonradh le heitilt go fóill.
Gabhadh 3500 leathán léarscáile san iomlán mar chuid • 
de chlár eitilte ísle na Teicneolaíochta Nua, agus iad 
comhdhéanta díobh seo a leanas; 

 Eitlíodh 1500 plean do chlár nuashonraithe ◊ 
léarscáileanna SDU
 Eitlíodh 485 plean do chlár eTOD Údarás Eitlíochta ◊ 
Éireann
 Eitlíodh 1265 plean do thionscadal na bPortach ◊ 
Ardaithe de chuid na Roinne Comhshaoil
 Eitlíodh 250 plean do chonarthaí B&M eile ◊ 

Le linn na n-eitiltí LiDAR in 2012, gabhadh thart ar 3300 • 
km². Conarthaí le haghaidh Shuirbhéireacht Gheolaíochta 
na hÉireann agus na Roinne Comhshaoil is mó a bhí i 
gceist leo sin. 
Arís eile, chuir dálaí aimsire neamhoiriúnacha isteach ar • 
oibríochtaí eitilte don dá aerárthach de chuid OSi le linn an 
tsamhraidh. 

Próiseáil Íomhánna Digiteacha
Táirgeadh 900 tíl ortafóta eitilte 1k ísle. Ba do Thionscadal • 
na bPortach Ardaithe don Roinn Comhshaoil a bhí an chuid 
ba mhó dóibh siúd.
Táirgeadh 4059 tíl ortafóta eitilte airde 2k ó íomhánna eitilte • 
airde 2012 agus soláthraíodh don Roinn Talmhaíochta iad 
Táirgeadh 3700 leathán léarscáile d’íomhánna eitilte ísle • 
triantánaithe agus cuireadh ar fáil iad i gcomhair nuashonrú 
léarscáileanna agus táirgeadh ortafótaghraf agus chun 
constaicí aerfort a aithint. 
Rinneadh tuilleadh forbartha ar Shamhaltú Cathrach 3T ag • 
baint úsáide as Bentley Map, agus taispeánadh é do bhaill 
foirne theicniúla ó fhóntais agus údaráis áitiúla
Leanadh leis an Tionscadal chun ERDAS Apollo Image • 
Manager a chur i bhfeidhm agus aistriú ó GeoVault

Tá ról ríthábhachtach ag an teicneolaíocht ag gach céim de chruthú, sheachadadh agus chothabháil na faisnéise geografaí in 
OSi.  Is é ról na teicneolaíochta ná a chinntiú go bhféadann custaiméirí na heagraíochta leas a bhaint as táirgí agus seirbhísí 
léarscáilíochta ardchaighdeáin ar bhunús tráthúil agus costéifeachtach.

Key Achievements:
Gabhadh 11000 km² d’íomhánna digiteacha mar chuid de chlár eitilte ísle na Teicneolaíochta Nua. Ullmhaíodh na haeríomhán-•	
na sin do chlár nuashonraithe léarscáileanna SDU, do thionscadal eTOD Údarás Eitlíochta na hÉireann agus do thionscadal 
na bPortach Ardaithe de chuid na Roinne Comhshaoil
B’ionann eitilt LiDAR in 2012 agus gabháil thart ar 3300 km² íomhánna. Conarthaí le haghaidh Shuirbhéireacht Gheolaíochta •	
na hÉireann agus na Roinne Comhshaoil is mó a bhí i gceist leo sin. 
Cuireadh	ar	fáil	900	km²	d’íomhánna	ardtaifigh	ortachoigeartaithe,	agus	ba	do	Thionscadal	na	bPortach	Ardaithe	don	Roinn	•	
Comhshaoil an chuid ba mhó díobh sin.
Cuireadh	ar	fáil	16000	km²	d’íomhánna	ísealtaifigh	ortachoigeartaithe	don	Roinn	Talmhaíochta	chun	riachtanais	chomhb-•	
heartais talmhaíochta an AE a chomhlíonadh.
Rinneadh iarphróiseáil nó rangú ar 20 conradh tráchtála, arb ionann a réimse san iomlán agus limistéar 3,100 km², agus •	
cuireadh ar fáil do B&M iad le haghaidh aschuir.
Cuireadh ocht stáisiún GNSS Gníomhach leis an Líonra Gníomhach chun dlús a chur leis, rud a fhágann go bhfuil 25 stáisiún •	
san iomlán sa Phoblacht anois agus 31 stáisiún ar oileán na hÉireann

Próiseáil LiDAR
Rinneadh iarphróiseáil nó rangú ar 20 conradh tráchtála, • 
arb ionann a réimse san iomlán agus limistéar 3100 km², 
agus cuireadh ar fáil do B&M iad le haghaidh aschuir.
Ullmhaíodh na tograí LiDAR a bhí curtha i gcrích lena lódáil • 
go dtí an Bunachar Sonraí Náisiúnta Samhaltú Airde. 

Samhaltú Aerfort
Gabhadh sonraí talún agus constaicí do chúig aerfort • 
in Éirinn ag caighdeán ICAO (An Eagraíocht Eitlíochta 
Sibhialta Idirnáisiúnta) agus soláthraíodh iad d’Údarás 
Eitlíochta na hÉireann mar chuid den tionscadal eTOD 
(Sonraí Leictreonacha Talún agus Constaicí) de chuid OSi 
agus an Údaráis.

Geodesy
Rinneadh coigeartú ar an líonra GNSS Gníomhaigh • 
Irenet 95 chun ceartú le haghaidh ionad céime aeróige 
absalóidigh i samhail Geoid OSGM02, le feachtas 
leanúnach chun an Líonra GNSS Gníomhaigh iomlán a 
choigeartú. 
Cuireadh ocht stáisiún GNSS Gníomhaigh breise leis le • 
dlús a chur leis an líonra.
Tosaíodh ar ríomh samhla nua Geoid OSGM10• 
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GNÓ AGUS MARGAÍOCHTA
Tá an Roinn Gnó agus Margaíochta freagrach as a chinntiú go dtuigeann an eagraíocht riachtanais faisnéise spásúla an tionscail 
agus go bhfreastalaíonn sí orthu.

Príomhéachtaí:
Bhain ár dtáirge “MapGenie Web Mapping Service’’ amach Gradam Sármhaitheasa an Taoisigh don tSeirbhís Phoiblí.•	
Rinneadh uasghrádú suntasach ar dhearadh shuíomh Gréasáin OSi (www.osi.ie), lena ndírítear ar fheabhas a chur ar eispé-•	
ireas an chuairteora agus méadú a dhéanamh ar ghnó custaiméirí ar líne.
Cuireadh bailchríoch ar líon suntasach conarthaí, idir chonarthaí nua agus chonarthaí a ndearnadh athnuachan orthu, lena •	
n-áirítear	an	Phríomh-Oifig	Staidrimh,	Cable	&	Wireless,	an	tÚdarás	um	Bóithre	Náisiúnta,	Bord	na	Móna,	Fáilte	Éireann	agus	
Údarás Eitlíochta na hÉireann.
Sheolamar Staidéar Eacnamaíochta mór ar luach na Faisnéise Geografaí do gheilleagar na hÉireann, staidéar a bhfuil sé •	
beartaithe a chur i gcrích in 2013.
D’óstálamar líon suntasach de sheimineáir eolais do chustaiméirí, mar chuid den chlár um fheasacht táirge agus um riachta-•	
nais léarscáilithe na todhchaí a bhailiú i gcomhréir leis an bhforbairt ar an mbunachar sonraí léarscáilíochta den chéad ghlúin 
eile. 

Tá ról lárnach ag an Rannóg Gnó agus Margaíochta maidir 
lena chinntiú go gcomhlíontar an ceanglas i ndáil le hioncam a 
ghiniúint don eagraíocht i gcomhréir le raon cúraimí an Achta 
um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001, agus gnó na 
heagraíochta a dhéanamh i gcónaí ar bhealach atá éifeachtúil 
agus éifeachtach ó thaobh costais. 

Is é gnó laethúil na Rannóige ná éascú a dhéanamh ar 
dhíol, sholáthar agus mhargú tháirgí agus seirbhísí OSi, 
ar chaidreamh a chothú lenár bpríomhchustaiméirí, ár 
gcomhpháirtithe, agus eagraíochtaí tionscail agus eagraíochtaí 
gaolmhara eile.

Seirbhísí Ar Líne
Roinneann OSi a cuid gnó ina dheighleoga margaidh 
ingearacha ar leith atá bunaithe ar riachtanais i leith táirgí agus 
fócas an tionscail. Tacaíonn cainéil seachadta éagsúla agus 
seirbhísí do chustaiméirí leo.

Is féidir gach deighleog mhargaidh a aicmiú i gceann de dhá 
phríomhshraith: deighleog mhargaidh faoi threoir caidrimh nó 
deighleog faoi threoir idirbheartaíochta. 
Is ionann saintréith na ndeighleog mhargaidh faoi threoir 
caidrimh agus an gá atá ann idirghníomhaíochtaí fadtéarmacha, 
cothaitheacha lenár gcuid príomhchustaiméirí a thógáil 
agus a fhorbairt. Samplaí de na príomhchustaiméirí sin is 
ea comhpháirtithe gnó, cuideachtaí fóntais, cuideachtaí 
teileachumarsáide, agus eagraíochtaí Rialtais, Rialtais Áitiúil, 
Sláinte, Oideachais agus Cosanta. 

Is ionann saintréith na ndeighleog mhargaidh faoi threoir 
idirbheartaíochta agus an gá atá ann freastal ar riachtanais 
daoine aonair agus lucht gairme a bhfuil baint acu le ceannach 
léarscáileanna iarratas pleanála, léarscáileanna clárlainne talún, 
nó soláthar táirgí turasóireachta agus fóillíochta trí shiopaí ar 
líne nó ionaid mhiondíola. 

Sa lá inniu, bíonn úsáideoirí faisnéise, táirgí agus seirbhísí 
suíomh-bhunaithe ag súil le rochtain láithreach, ar éileamh ar 
an bhfaisnéis atá riachtanach lena bpróisis chinnteoireachta a 
thacú.

Ceann de na bunphrionsabail sa Straitéis ríomh-Rialtais 2012 
– 2015 is ea gur cheart do chomhlachtaí poiblí a bheith ag 

Tá úsáid na faisnéise geospásúla ag dul i méid go tapa. Dar 
le tionscnamh na Náisiún Aontaithe ar Bhainistíocht Faisnéise 
Geospásúla Domhanda, tá an tIdirlíon, gléasanna soghluaiste 
agus an méadú ollmhór ar líon na seirbhísí suíomh-bhunaithe 
ag cur gach duine i dteagmháil dhíreach le faisnéis suímh ar 
bhonn laethúil, agus fágann a n-úsáid go bhfuil daoine ar fud 
an domhain tosaithe ag fáil tuisceana ar an ngá atá le faisnéis 
gheospásúil.

Tá méadú ag teacht ar aitheantas na Rialtas agus na hearnála 
príobháidí araon go bhfuil tuiscint ar chúrsaí suímh agus áite 
ina comhpháirt ríthábhachtach den chinnteoireacht éifeachtach.   
Den chéad uair, leagtar amach sa Straitéis ríomh-Rialtais 
2012 – 2015 ceithre ghníomh ar leith a bhaineann le réimse na 
Léarscáilíochta Digití / na gCóras Faisnéise Geografaí. 

Tá an tionscal faoi réir roinnt treochtaí atá faoi threoir na 
teicneolaíochta agus ar dócha go mbeidh mórthionchar acu sna 
blianta amach romhainn. Cuireann na forbairtí sin deiseanna 
suntasacha i láthair ach baineann dúshláin leo chomh maith, 
agus tá an Rannóg Gnó agus Margaíochta freagrach as na 
hathruithe sin a léirmhíniú agus tuairisciú a dhéanamh orthu 
don eagraíocht. Ag an am céanna, tá an Rannóg sin ag iarraidh 
a chinntiú go n-aithnítear go bhfuil táirgí agus seirbhísí sonraí 
geografacha OSi údarásach agus uathúil, agus go gcuireann 
siad le cinnteoireacht níos fearr, le rialtas nua-aimseartha, le 
héifeachtúlachtaí méadaithe agus le luach a sheachadadh do 
gach saoránach. 
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obair chun a chinntiú go bhfuil an cainéal ar líne ar an rogha is 
tarraingtí do chustaiméirí.  

In 2012, lean OSi ag obair ar iarrachtaí chun feabhas a chur 
ar a cuid cainéal dáilte sonraí ar líne chun tairbhe a cuid 
custaiméirí agus chun tairbhe an tionscail faisnéise geografaí in 
Éirinn. 

Chuir OSi tuilleadh feabhais ar a siopa ar líne trí tháirgí nua 
le haghaidh ailtirí agus innealtóirí a chur leis, agus rinne 
sí tuilleadh forbartha ar an tseirbhís léarscáilithe Gréasáin 
MapGenie dá cuid, a bhain amach Gradam Sármhaitheasa an 
Taoisigh don tSeirbhís Phoiblí in 2012.
Seirbhís Ghréasáin nuálaíoch nua is ea MapGenie a chuireann 
ar fáil rochtain sholúbtha, láithreach ar líne ar na sonraí 
léarscáile OSi is iomláine agus den chaighdeán is airde d’Éirinn. 
In 2012, d’úsáid os cionn 150 duine agus eagraíocht seirbhísí 
éagsúla MapGenie, agus díríodh leis an obair a rinneadh in 
2012 ar chur leis an raon seirbhísí léarscáilíochta atá ar fáil 
agus an ailtireacht theicniúil a neartú, in OSi agus sa Néal. 
Ar phríomhthiománaithe MapGenie bhí luach shonraí OSi a 
mhéadú dár gcustaiméirí trí rochtain i bhfad níos éasca agus 
níos tapúla a thabhairt dóibh ar ár sonraí, rud a spárálfadh 
am, iarracht agus costas orthu, agus chun deis a thabhairt 
dár gcomhpháirtithe tionscail laghdú a dhéanamh ar chostas 
bainistithe sonraí, rud a chuideodh le tionscadail a thionscain ar 
shlí níos tapúla agus na sochair sin ó thaobh laghduithe costas 
a thabhairt ar ais dár gcustaiméirí comhroinnte.

Tá tóir ar shuíomh Gréasáin OSi, www.osi.ie, mar bhealach 
do chustaiméirí chun taighde a dhéanamh ar léarscáiliú OSi, 
go háirithe le haghaidh úsáideoirí gairmiúla léarscáileanna.  Is 
iad cuspóirí OSi le haghaidh a siopa ar líne ná raon leathan 
dár gcuid táirgí a chur ar fáil go héasca do chustaiméirí ar líne.  
Is féidir le custaiméirí léarscáileanna agus táirgí a fheiceáil 
agus a cheannach ar líne, amhail tuarascálacha comhshaoil, 
léarscáileanna gaoithe, táirgí turasóireachta agus fóillíochta, 
léarscáileanna le haghaidh iarratais phleanála, clárú talún, 
íomhánna ortofotaghrafadóireachta, léarscáileanna stairiúla, 
óna n-ionad oibre nó óna mbaile.

Trí phacáistí pleanála inphriontáilte agus léarscáileanna a 
chomhlíonann riachtanais Chlárlann na Talún a chur ar fáil 
go háirithe, cuireadh sochair bhreise ar fáil dár gcustaiméirí.  
Leis an athrú sin, cuireadh ar chumas OSi freastal ar éilimh 
mhéadaitheach a cuid custaiméirí ar rochtain ar líne láithreach 
agus leanúnach ar a cuid táirgí.  Chuidigh sé sin freisin le OSi 
fadhbanna soláthair a mhaolú do chustaiméirí sa chás inar scor 
gníomhairí áitiúla den trádáil.  Chuir OSi ranganna teagaisc ar 
líne ar fáil freisin maidir le conas ár n-amharcóir léarscáileanna 
agus ár siopa ar líne a úsáid.

Ioncam Díolacháin
Tar éis bliana a bhí thar a bheith dúshlánach in 2012, taifeadadh 
laghdú 7% ar dhíolacháin. Baineann an laghdú go príomha le 
brú anuas ar na táirgí agus seirbhísí dár gcuid a dhíoltar chun 
tacú le hiarratais phleanála, nó a dhíoltar leis na tionscail tógála, 
réadmhaoine, agus innealtóireachta, agus bhí an laghdú sin 
ag teacht go mór leis na treochtaí eacnamaíochta níos leithne 
a mbíonn tionchar acu ar na tionscail atá i gceist. Bhí bliain 
dhúshlánach ag líonra miondíoltóirí agus gníomhairí OSi, agus 
ag an ioncam a ghintear ó ghairmeacha a bhaineann leis an 
earnáil tógála, ar nós ailtirí agus innealtóirí.

Rinneadh é sin a mhaolú 
beagán mar gheall ar an bhfás 
in earnálacha eile agus ar 
fhorbairt margaí agus táirgí 
nua go díreach nó trínár gcuid 
comhpháirtithe, agus bhí rath 
go háirithe ar dhíol táirgí tríd ár 
siopa ar líne.
Lean an Rannóg Gnó agus 
Margaíochta ar aghaidh 
freisin ag cur le luach a cuid 
tairiscintí trí tháirgí léarscáile 
saincheaptha, seirbhísí 
Gréasáin nua, agus táirgí/
seirbhísí cianbhraite LiDAR 
agus ortafótagrafaíochta. 

Margaíocht
Is é an príomhchuspóir atá ag an straitéis mhargaíochta in 
OSi ná tacú leis na cuspóirí straitéiseacha i ndáil le bheith 
ina ceannaire i réimse na faisnéise spásúla náisiúnta agus 
an bheartais spásúil náisiúnta, ina heagraíocht atá dírithe 
ar chustaiméirí agus ina heagraíocht atá inoiriúnaithe i 
dtimpeallacht atá ag athrú. 

Cuireann an eagraíocht plean margaíochta comhaontaithe i 
bhfeidhm i rith na bliana chun na cuspóirí sin a bhaint amach, 
agus é ina aidhm aici an tacaíocht is gá a sholáthar dár 
mbainisteoirí gnó chun cabhrú leo a gcuid pleananna gnó a 
bhaint amach.

D’fhonn an toradh ar infheistíocht ar ár mbuiséad margaíochta 
a uasmhéadú, feidhmíonn OSi Plean Cumarsáide Margaíochta 
Comhtháite, ar é an cuspóir atá leis ná gach gníomhaíocht 
agus cainéal cumarsáide a chomhordú ionas gur féidir linn 
teachtaireacht chomhsheasmhach faoi OSi agus faoina cuid 
táirgí uile a sheachadadh 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 bíonn bainistíocht éifeachtach ama agus 
acmhainní ina thoradh air sin. 

In 2012, rinneadh forbairt shuntasach ar ár ngníomhaíochtaí 
margaíochta sna meáin shóisialta, lena n-áirítear ar Facebook, 
Twitter agus LinkedIn, chomh maith le feabhsuithe breise ar an 
suíomh Gréasáin www.osi.ie. Ba é príomhfhócas na forbartha 
sin aird a tharraingt ar an amharcóir léarscáileanna, Explorer 
Map, atá tagtha chun cinn mar fhoinse thábhachtach faisnéise 
do chuairteoirí, a ligeann dóibh féachaint ar aerfótagrafaíocht 
agus ar léarscáilíocht stairiúil ar líne agus táirgí OSi a ordú ar 
líne. 

Prime 2
Leanann an Rannóg Gnó agus Margaíochta ar aghaidh ag 
glacadh páirte sa tionscadal leanúnach Prime 2 trí oibriú 
le custaiméirí, soláthraithe feidhmchlár agus athdhíoltóirí 
breisluacha chun inghlacthacht na scéimrí sonraí beartaithe 
Prime2 a aithint agus chun tuairisc a thabhairt ar aiseolas 
custaiméirí ar shamhail agus scéimrí Prime2. 
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Cé go raibh 2012 ina bhliain dhúshlánach eile do OSi agus don Rannóg Acmhainní Daonna, lena n-áirítear imeacht 17 mball foirne 
faoi thréimhse bhreise Pháirc an Chrócaigh faoi mhí Feabhra 2012, baineadh a lán amach i rith na bliana.

Príomhéachtaí:
Leanadh ar aghaidh le tionscnaimh forbartha daoine agus eagraíochta, lena n-áirítear forbairt cheannaireachta, forbairt •	
phearsanta agus cláir um fheabhsú scileanna agus inniúlachta, in 2012 mar chuid de chur i bhfeidhm na Straitéise Acmhainní 
Daonna;
Laghdaigh líon na mball foirne de 31 nó 11% i rith na bliana trí ghnáthscor agus scéimeanna athlonnaithe agus iomarcaíochta •	
deonaí an rialtais;
Comhlíonadh comhaontú Pháirc an Chrócaigh.•	
Bunú Coiste Fíoraithe um Chóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF)•	
Cur i gcrích dhoiciméad Phlean Fórsa Oibre (beo) OSi.•	

agus cuireadh an fhoireann ar an eolas faoi chaighdeánú na 
Saoire Bliantúla agus an chéad cheann de na hathruithe ar an 
tSaoire Bhreoiteachta, a chuaigh i bhfeidhm ar na socruithe 
maidir le Saoire Bhreoiteachta gan teastas.
Tá bainistíocht na neamhláithreachta ina cuspóir straitéiseach 
de chuid OSi agus tá an réimse sin á bhainistiú ag an 
bhFoireann Acmhainní Daonna.  Méadrach nach beag is ea an 
t-am a chailltear mar gheall ar shaoire bhreoiteachta.  B’ionann 
an ráta neamhláithreachta le haghaidh 2012 agus 2.71%, atá 
go maith faoi bhun mheán na Státseirbhíse agus na Seirbhíse 
Poiblí.
Ina theannta sin, in 2012 tugadh faoinár rannpháirtíocht leis an 
bpróiseas pleanála lucht saothair a leathadh amach ar fud na 
státseirbhíse agus na seirbhíse poiblí, agus cuireadh ár gcéad 
atriall ar aghaidh chuig an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha i mí an Mheithimh 2012.

Sa ráithe deiridh de 2012, chuir an Rannóg Acmhainní Daonna i 
bhfeidhm a céad scéim dheonach athchóirithe fostaíochta chun 
líon na bhfostaithe a laghdú; ba é an dáta imeachta don scéim 
seo an 25 Aibreán, 2013.

Chaill an Rannóg Acmhainní Daonna féin 2 bhall foirne 
lánaimseartha freisin in 2012, rud a d’fhág gur ghá atheagrú a 
dhéanamh ar ualaí oibre, go háirithe ar bhainistiú CBFF agus 
na hOiliúna.  Is mór ag an bhfoireann Acmhainní Daonna an 
tuiscint agus an comhoibriú a léirigh comhghleacaithe i rith 
an ama sin.  Cuireadh tacaíocht ar fáil freisin trí cheapadh 
Comhordaitheoirí Oiliúna i ngach Rannóg chun iarratais oiliúna 
a shruthlíniú agus na hiarratais sin a chur in ord tosaíochta trína 
n-ailíniú le riachtanais ghnó agus riachtanais rannacha.

I gcomhréir leis an Straitéis Acmhainní Daonna 2010 – 2015, 
rinneadh tuilleadh forbartha agus feidhmithe in 2012 ar phlean 
cuimsitheach oiliúna, agus cuireadh i bhfeidhm oiliúint agus 
meantóireacht na Foirne Bainistíochta Sinsearaí.  Chuireamar i 
bhfeidhm freisin clár Forbartha Ceannaireachta don Fhoireann 
Bainistíochta Grúpa agus do Cheannairí Foirne, Clár Forbartha 
Pearsanta do bhaill foirne agus tuilleadh oiliúna i réimse na 
nDíolachán & na Margaíochta.  Áiríodh leis na cláir oiliúna 
réamhphlé agus iarphlé le Bainisteoirí Líne chun a chinntiú gur 
bhain an fhoireann an tairbhe is fearr as na cláir agus chun aon 
fhoghlaim chéimnithe le linn an chláir a thabhairt faoi deara.

Bhí an Rannóg Acmhainní Daonna i gceannas ar thacaíocht 
don Chóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta agus 
ar chur i bhfeidhm athruithe breise le linn 2012.  Tá bainistiú 
feidhmíochta ina chuid lárnach de bhainistiú foriomlán na 
nDaoine in OSI. Faoi na forálacha atá leagtha síos sa Chóras 
Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta, ní mór do bhaill 
foirne bainistíochta agus maoirseachta a chinntiú go gcuirtear 
baill foirne ar an eolas mar gheall ar a gcuid dualgas agus go 
dtugtar aiseolas dóibh ar a gcuid feidhmíochta san ionad oibre.   
Beidh spriocanna éigeantacha do bhainisteoirí á dtabhairt 
isteach in 2013 agus thug an Rannóg Acmhainní Daonna an 
oiliúint agus na tacaí do bhainisteoirí in 2012 a theastaigh uathu 
mar ullmhúchán dó sin.

Mar chuid dá ról maidir le comhairle a chur ar an bhfoireann in 
2012, d’eagraigh an Rannóg Acmhainní Daonna ceardlanna 
maidir le teidlíochtaí agus roghanna pinsin agus cuireadh i 
láthair iad sna hOifigí Réigiúnacha agus sa Cheanncheathrú.  
In 2012 freisin, cuireadh tús le hathruithe ar théarmaí agus 
coinníollacha na foirne faoi chomhaontú Pháirc an Chrócaigh 
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SEIRBHÍSÍ EAGRAÍOCHTÚLA

Príomhéachtaí:
Bainistiú, míniú agus tuairisciú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí airgeadais uile OSi•	
A chinntiú go gcomhlíontar oibleagáidí na heagraíochta faoin gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit agus •	
faoin reachtaíocht rialachais bhainteach
Soláthar na tacaíochta Rúnaíochta agus riaracháin don Bhord•	
Comhordú a dhéanamh ar an bpróiseas Bainistíochta Riosca•	
Na cleachtais agus nósanna imeachta Sláinte & Sábháilteachta ar fad a fhorbairt agus a bhainistiú•	
Seirbhísí cóiríochta a bhainistiú •	

RIALACHAS CORPARÁIDEACH
Tar éis fhoilsiú an Chóid Cleachtais Athbhreithnithe um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit in 2009, scrúdaigh OSi a nósanna 
imeachta rialachais chun comhlíonadh an Chóid athbhreithnithe 
a chinntiú. 

Ina theannta sin, cinntíonn an Rannóg Seirbhísí Eagraíochtúla 
go gcuirtear i bhfeidhm go comhréireach forálacha an Achta 
um Eiticí in Oifigí Poiblí 1995 agus 2002 agus an Achta um 
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, mar a bhaineann siad le 
Comhaltaí an Bhoird, le hoifigigh shinsearacha agus le haon 
phost sainithe san eagraíocht, agus go gcomhlíontar go hiomlán 
iad. 

BORD OSI AGUS A CHUID FOCHOISTÍ 

Bord OSi
Tá Bord Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann comhdhéanta de 10 
gcomhalta arna gceapadh ag an Aire Airgeadais faoi fhorálacha 
an Achta um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001. Le linn 
2012, reáchtáil an Bord cúig chruinniú, lena n-áirítear cruinniú 
chun plé agus athbhreithniú sonrach a dhéanamh ar straitéis 
chorparáideach na heagraíochta. 

An Coiste Iniúchóireachta
Ar Choiste Iniúchóireachta an Bhoird nua tá na Comhaltaí 
Boird, an tUasal Padraic Jordan, Marion Coy Uasal, an tUasal 
Robin Simpson agus an cathaoirleach, an tUasal Padraic 
Jordan. Bhuail an Coiste (an bord roimhe seo agus an bord 
nua) le chéile 4 uair in 2012. 

Seoltar miontuairiscí na gcruinnithe go léir den Choiste 
Iniúchóireachta chuig gach comhalta den Bhord agus chuig 
an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin.  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 
seachtrach a theastaíonn chun comhlíonadh éifeachtach a 
chuid freagrachtaí a éascú.  Tar éis anailíse ar an bhFeidhm 
Iniúchóireachta ag Farrell Grant Sparks, ceapadh Ceann 
Iniúchóireachta Inmheánaí i mí Feabhra 2011 chun obair na 
hiniúchóireachta inmheánaí in OSi a threorú. 

An Coiste Caiteachais Chaipitiúil
Bunaíodh an coiste sin chun measúnú a dhéanamh ar 
thionscadal chaipitiúil ar bith arna mbeartú áit a sáróidh nó ar 
cosúil go sáróidh an caiteachas €250,000. Reáchtáil sé aon 
chruinniú amháin in 2012.

BAINISTÍOCHT RIOSCA

An próiseas Bainistíochta Riosca
Leanann OSi uirthi ag forbairt a cuid próiseas um Bainistíocht 
Riosca, lena n-áirítear Clár Riosca na heagraíochta. Sa chlár 
sin, déantar taifeadadh agus cur síos ar an raon beart, idir 
bhearta leanúnacha agus bhearta aonuaire, atá riachtanach 
chun an raon éagsúil rioscaí atá i gceist a mhaolú. Tá Bainis-
teoirí 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 ag 
dul leo, agus tuairisc a thabhairt ar rioscaí breise de réir mar a 
thagann siad chun cinn.

Faigheann Coiste Iniúchóireachta an Bhoird agus an Ceann 
Iniúchóireachta Inmheánaí, a thugann tuairisc dhíreach don 
Choiste Iniúchóireachta, an Clár Riosca sa ghnáthchúrsa agus 
déanann siad monatóireacht air. Cuirtear comhairle ar an 
mBord faoi na príomhrioscaí atá i réim ag deireadh gach ráithe 
nó níos minice sa chás ina dtagann riosca tromchúiseach ar 
leith chun cinn nó ina bhfuil sé ar tí teacht chun cinn. 
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Míleáiste Cothabháil Iomlán

Geraldine Stafford €866 €436 €1,302

Noel Ryan €1,065 €245 €1,310

Marion Coy €91 €91

Rory Scanlan €38 €38

Denis Kelliher €311 €311

Anthony Murray €783 €28 €811

Ronan O’Reilly €532 €532

Líon na gCruinnithe ar ar fhreastail an comhalta
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Comhalta Boird

Kevin Bonner, Cathaoirleach  (Ar scor an 3 Márta 2012)

Anthony Murray  (Ar scor an 3 Márta 2012)

Liam O’Farrell  (Ar scor an 3 Márta 2012)

Geraldine Stafford (Ar scor an 3 Márta 2012)

Noel Ryan  (Ar scor an 3 Márta 2012)

Rory Scanlon  (Ar scor an 3 Márta 2012)

William Attley  (Ar scor an 3 Márta 2012)

Ronan O’Reilly  (Ceaptha ina Chathaoirleach an 22 Bealtaine 2012)

Anne Butler  (Ceaptha an 22 Bealtaine, 2012, ar scor an 25 Deireadh Fómhair, 2012)

Robin Simpson  (Ceaptha an 22 Bealtaine, 2012)

Enda Howley  (Ceaptha an 22 Bealtaine, 2012)

Denis Kelliher  (Ceaptha an 22 Bealtaine, 2012)

Padraic Jordan  (Ceaptha an 22 Bealtaine, 2012)

Justin Gleeson  (Ceaptha an 22 Bealtaine, 2012)

Sandra Ryan  (Ceaptha an 22 Bealtaine, 2012)

Marian Coy  (Ceaptha an 22 Bealtaine, 2012)

Oliver Hickey  (Ceaptha an 19 Meitheamh 2012)

Noel Ward  (Ceaptha an 21 Nollaig, 2012)

Táillí Chomhaltaí an Bhoird
Tá an táille bhliantúil atá iníoctha le Comhaltaí an Bhoird le haghaidh 2012 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, agus seo a leanas na rátaí athbhreithnithe:

Cathaoirleach: € 11,970• 
Comhaltaí an Bhoird: €7,695 an duine• 

Tá baill seo a leanas an bhoird fostaithe sa tseirbhís phoiblí agus dá bhrí sin ní bheidís i dteideal Táillí Boird a fháil:
An Dr Denis Kelliher, an tUasal Justin Gleeson, Sandra Ryan Uasal, an Dr Enda Howley.  -
Roghnaigh an Dr Enda Howley a chuid táillí a tharscaoileadh i rith na tréimhse ó dháta an cheapacháin, an 22 Bealtaine 2012, 
go dtí an 31 Lúnasa 2012, tréimhse lena gclúdaítear a chuid fostaíochta lasmuigh den tseirbhís phoiblí.  

 
Tá na comhaltaí seo a leanas i dteideal táillí Boird:

An tUasal Ronan O’Reilly, Marion Coy Uasal, an tUasal Oliver Hickey, an tUasal Robin Simpson, an tUasal Padraic Jordan,  -
Anne Butler Uasal 

Ina theannta sin, fuair Comhaltaí an Bhoird €4,395 san iomlán le haghaidh speansas maidir le freastal ar Chruinnithe an Bhoird. 
Seo a leanas miondealú ar an gcaiteachas sin:

Freastal ar Chruinnithe an Bhoird

Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh
An Príomhfheidhmeannach, Geraldine Ruane Uasal. 
Tá sonraí faoin luach saothair ar leith in 2012 le fáil sna Ráitis Airgeadais.
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Sláinte & Sábháilteacht Chorparáideach
Aithníonn Suirbhéireacht Ordanáis Éireann an fhreagracht atá 
uirthi maidir le sábháilteacht, sláinte agus leas a cuid fostaithe 
go léir san ionad oibre, chomh maith le sábháilteacht, sláinte 
agus leas bhaill den phobal a bhféadfadh go rachadh a cuid 
oibríochtaí i bhfeidhm orthu san ionad oibre. Tháinig comhaltaí 
an Choiste Sláinte & Sábháilteachta, idir bhaill foirne agus 
ionadaithe na bainistíochta, le chéile roinnt uaireanta, rinne 
siad athbhreithniú ar dhoiciméid, nósanna imeachta agus 
chleachtais agus é mar aidhm acu cur leis an bhfeasacht 
sábháilteachta laistigh den eagraíocht. In 2010, chríochnaigh 
an coiste nua clár oiliúna cuimsitheach a chuir Comhairleoirí 
Sláinte agus Sábháilteachta OSi ar fáil.

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 riachtanais ina leith.  
Tá dífhibrileoirí curtha ar fáil do gach oifig de chuid OSi agus 
leanadh ar aghaidh leis an oiliúint agus an monatóireacht maidir 
le húsáid an trealaimh sin in 2012. 

BAINISTÍOCHT SAORÁIDÍ AGUS CÓIRÍOCHTA

Cothabháil chóiríochta
Tá dúshláin i gceist le bainistíocht na cóiríochta i gcoimpléasc 
Cheanncheathrún 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 tógadh cuid acu sna 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 agus gnáthobair chothabhála 
le déanamh chun nach mbeadh drochthionchar ag an obair sin 
ar na struchtúir liostaithe, chosanta sin.

Le linn 2012, bhí an scóip le haghaidh clár oibreacha feabhais 
an-teoranta ag an staid reatha eacnamaíoch.  Le cúnamh ó 
Oifig na nOibreacha Poiblí, áfach, 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 na Ceannoifige d’fhonn úsáid an 
fhuinnimh 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 féachaint cárbh fhéidir leithdháiltí spáis a 
athbhreithniú chun costais a laghdú.

Aithníonn Suirbhéireacht Ordanáis Éireann go bhfuil cúnamh 
gairmiúil agus treoir ghairmiúil Oifig na nOibreacha Poiblí 
ríthábhachtach ionas go mbeidh rath ar na tionscadail feabhais 
sin. Tá sé tábhachtach go gcuirfí aitheantas agus buíochas in iúl 
in aon athbhreithniú bliantúil i leith an leibhéil acmhainní agus 

an tsaineolais ghairmiúil a sholáthraíonn Oifig na nOibreacha 
Poiblí do OSi maidir le bainistiú shaincheisteanna cóiríochta ar 
leith na heagraíochta.     

OSi agus Freagracht Chorparáideach
Lean Suirbhéireacht Ordanáis Éireann ar aghaidh ag cur i 
bhfeidhm na mbeart/na dtionscnamh a mheastar go bhfuil 
tionchar dearfach acu ar “Lorg Carbóin” na heagraíochta chun 
úsáid neamhéifeachtúil an fhuinnimh a laghdú. Leanann an 
OSi ar aghaidh le cláir ar nós eWorking agus an scéim um 
rothaíocht ag an ionad oibre chun laghdú a dhéanamh ar líon 
na dturas sa ghluaisteán ar bhonn aonair. 

Ar leibhéal corparáideach, tá roinnt gníomhartha curtha i 
bhfeidhm ag an eagraíocht mar atá sonraithe thíos.

Leanúint leis an bhforbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh i • 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann a thosaigh in 2010 

In 2012, d’ídigh OSi 2,862 MWh fuinnimh, lenar cuimsíodh: 
1,315 MWh leictreachais 
849 MWh de bhreoslaí iontaise 
698 MWh de bhreoslaí feithicle

Actions Undertaken in 2012 

In 2012 lean na Seirbhísí Eagraíochtúla ar aghaidh le forbairt 
tionscnamh chun feabhas a chur ar fheidhmíocht fhoriomlán 
fuinnimh OSi.  
Áiríodh leis na tionscnaimh sin: 

Leanúint ar aghaidh le plean cóiríochta céimneach a • 
fhorbairt maidir le Ceanncheathrú OSi 
Córas ar líne a fheidhmiú chun cabhrú le maolú riosca• 
Leanúint le fócas na heagraíochta ar chláir chaomhnaithe • 
fuinnimh/uisce.
Cuireadh i bhfeidhm an Fheidhm Seirbhíse Riaracháin • 
Láraithe
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ATHBHREITHNIÚ AIRGEADAIS

B’ionann ioncam trádála na bliana dar chríoch an 31 Nollaig, 2012 agus €18.3m, is é sin laghdú 7% i gcomparáid le 2011.   Ba iad 
seo a leanas na príomhéachtaí:

I dtimpeallacht gheilleagrach a bhí an-dúshlánach, críochnaíodh roinnt tionscnamh nua chun cabhrú le fás a spreagadh. • 
Ina measc bhí forbairt ár róil comhairligh don rialtas, óstáil seimineár do chustaiméirí, a bheith chun tosaigh maidir leis an 
gceiliúradh ar an lá GIS Domhanda, agus feabhas a chur ar an raon táirgí Turasóireachta agus Fóillíochta. 
Tá ár Seirbhís Ghréasáin (MapGenie) fós ina seirbhís lárnach do chustaiméirí agus bhain an Suirbhéireacht Ordanáis amach • 
aitheantas an tionscail nuair a bronnadh gradam an Taoisigh uirthi ar son MapGenie i rith na bliana. 
Lean an moilliú ar earnáil na tógála le linn 2012, agus bhí leibhéal díolacháin na dtáirgí a bhaineann le pleanáil laghdaithe 5% • 
i gcomparáid le hioncam €1.7m na bliana roimhe sin ónár líonra Gníomhairí, ó Shiopa na Ceannoifige agus ón Siopa Poiblí ar 
Líne.  
Tá an t-aiseolas ó chustaiméirí faoinár Siopa Poiblí Ar Líne nua an-dearfach, agus is ón Siopa sin a tháinig 38% de na • 
díolacháin iomlána laistigh den raon táirgí a bhaineann le pleanáil in 2012. 
Go ginearálta, d’fhan praghsanna cobhsaí agus aontaíodh roinnt conarthaí suntasacha idir chonarthaí nua agus chonarthaí a • 
ndearnadh athnuachan orthu, lena n-áirítear an Phríomh-Oifig Staidrimh, Cable & Wireless, an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, 
Bord na Móna, Fáilte Éireann agus Údarás Eitlíochta na hÉireann. 
Rinneadh uasghrádú rathúil ar dhearadh ár suíomh Gréasáin a thug breis cuairteoirí/custaiméirí go dtí ár siopa ar líne. Tugann • 
an suíomh Gréasáin poiblí nua (an siopa ar líne) an rogha do chustaiméirí táirgí reatha a fheiceáil agus a cheannach, cosúil le 
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 1,000 custaiméir, fós thíos • 
mar gheall ar an gcor chun donais sa gheilleagar, agus tháinig laghdú 18% air i gcomparáid leis an mbliain roimhe ar bhonn 
ioncaim €0.6m agus tar éis laghdú 14% in 2011. Tá an réimse seo á choimeád ar leibhéal maith go fóill, áfach, toisc go 
n-aithníonn gairmithe agus baill den phobal an luach a bhaineann le cóipeáil údaraithe léarscáileanna laistigh den timpeallacht 
ghnó.
Leanann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann uirthi ag coimeád na léarscáileanna agus na seirbhísí go léir a chuireann le leas an • 
phobail ar leibhéal ardchaighdeáin, mar atá leagtha amach san Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001 agus a bhfuil 
tuilleadh sonraí tugtha faoi sa Chomhaontú Seirbhíse leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.
Chomhaontaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann socrú comhpháirtíochta fadseasaimh a dhéanamh foirmeálta trí • 
scairshealbhú 49% a cheannach in An Post GeoDirectory Teoranta, i bhfeidhm ón 27 Meán Fómhair 2011.  B’ionann an brabús 
don scairshealbhú leasa mionlaigh sin agus €129k in 2012.

Costais Oibriúcháin
B’ionann na Costais Táirgthe agus Díolachán agus €13.3m, is é sin laghdú € 1.1m nó 8% i gcomparáid leis an mbliain roimhe • 
sin. Áirítear iad seo a leanas leis na hathruithe is díol suntais iad:

Tuarastail agus Pá (laghdú €0.75m) mar gheall ar dhaoine ag dul ar scor agus nár fostaíodh daoine eile ina n-áit, ◊ 
Dímheas (laghdú €0.2m) ag teacht le caitheamh caipitiúil níos ísle, agus na coigiltis eile dáilte thar roinnt teideal, amhail ◊ 
costais na tacaíochta TF agus Taisteal/Cothabháil. 

B’ionann na Costais Dáileacháin agus Riaracháin agus €11.4m, is é sin méadú €1.0m nó 10% i gcomparáid leis an mbliain • 
roimhe sin. Áirítear iad seo a leanas leis na hathruithe is díol suntais iad:

íocaíochtaí pinsin (méadú €1.5m, lena n-áirítear teidlíochtaí cnapshuime pinsin do phinsinéirí nua a bhaineann le tréimhse ◊ 
breise an rialtais den chuid is mó), 
Tuarastail & Pá (laghdú €0.4m) mar gheall ar dhaoine ag dul ar scor agus nár fostaíodh daoine eile ina n-áit, ◊ 
Oiliúint agus Síntiúis (laghdú €0.06m) ◊ 
Margaíocht agus Cur Chun Cinn (laghdú €0.05m).◊ 

Le cur i bhfeidhm Chaighdeán Cuntasaíochta FRS 17 in 2005 (Tuairisciú Airgeadais ar Shochair Scoir), bhí gá le luacháil • 
bhliantúil neamhspleách achtúireach, costas le haghaidh seirbhíse pinsin atá caite agus ús ar dhliteanais na scéime a chur san 
áireamh sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais, agus, ar deireadh, go léireofaí an dliteanas pinsin iarchurtha iomlán sa Chlár 
Comhardaithe.
B’ionann an costas iomlán a áiríodh i gCuntas Ioncaim agus Caiteachais na bliana 2012 agus €8.2m, is é sin méadú €1.0m i • 
gcomparáid le 2011. 
B’ionann an Dliteanas Pinsin amhail an 31 Nollaig 2012 agus €158m, lenar cuimsíodh méadú €14.5m in 2009 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 dtí 
87 bliain agus athraíodh an figiúr le haghaidh ban ó 87 go dtí 90 bliain.

Comhaontú Seirbhíse/Deontas Oireachtais
B’ionann an Comhaontú Seirbhíse / Deontas i gCabhair bliantúil a fhaightear ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní • 
Nádúrtha agus €4.766m in 2012, is é sin 4% faoi bhun leibhéal 2011. Leanann an toradh sin treocht laghdaithe leanúnaigh le 
roinnt blianta anuas agus tá laghdú leanúnach ar an mBonn Costas Oibriúcháin ina thaca ina leith.
Ina theannta sin, cuireadh ar fáil suim €3.7 milliún in 2012 i leith costais aoisliúntais. • 

 
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

B’ionann an barrachas iomlán a taifeadadh ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais do 2012 agus € 2.2m, is é sin méadú • 
imeallach ar 2011. Chuidigh coigilteas suntasach laistigh den mBonn Costas Oibriúcháin le baint amach an toraidh sin.
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Feidhmeanna OSi mar a gcuirtear síos orthu san Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001.

Is ionann feidhm ghinearálta OSi agus seirbhís léarscáilíochta náisiúnta a sholáthar don Stát.  Chuige sin, oibreoidh OSi 
chun leas an phobail trí thaifid dheifnídeacha léarscáilíochta náisiúnta agus taifid gheografacha bhainteacha an Stáit a 
chruthú agus a choimeád.

Áireofar le feidhmeanna OSi na tascanna go léir atá riachtanach chun a feidhm ghinearálta a chomhlíonadh::

(a) Cothabháil agus forbairt a dhéanamh ar an mbonneagar fisiceach forluiteach atá ag teastáil chun tacú le   
 feidhmeanna léarscáilíochta.

(b) Bunachair sonraí léarscáilíochta agus bunachair sonraí geografacha bainteacha a chruthú don Stát iomlán.

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

(d) Úsáid na mbunachar sonraí léarscáilíochta náisiúnta agus na mbunachar sonraí bainteacha a spreagadh agus  
 sochair na húsáide sin a chur chun cinn.

(e) Comhairle a chur ar an Rialtas, ar Aire de chuid an Rialtais, ar chomhlachtaí arna mbunú ag reacht nó faoina bhun  
 agus ar eagraíochtaí eile na hearnála poiblí ar ábhair eile a bhaineann le beartas agus cleachtas na suirbhéireach 
 ta, na léarscáilíochta agus na faisnéise geografaí.

(f) Ionadaíocht a dhéanamh ar an Stát ar leibhéal idirnáisiúnta ar chúrsaí a bhaineann leis an léarscáilíocht agus le  
 faisnéis gheografach.

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

(h) Logainmneacha agus gnéithe seanda sna taifid agus sna bunachair sonraí léarscáilíochta náisiúnta agus i dtaifid  
 agus i mbunachair sonraí ghaolmhara a thaispeáint.

(i) Cóipcheart an Rialtais a chosaint.



Aguisín A – Iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin

Tháinig tréimhse seirbhíse an iar-Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin chun críche ar an 31 Nollaig 2012 tar éis seacht mbliana inar 
tháinig athruithe suntasacha ar na hearnálacha tógála, pleanála, bonneagair agus forbartha, ar príomhchustaiméirí iad le haghaidh 
táirgí léarscáilíochta agus foinse shuntasach ioncam OSi. D’oibrigh an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) go dlúth leis an 
mBord i rith na tréimhse deacra sin, agus í i gceannas ar fhoireann OSi agus i mbun bainistíochta na heagraíochta le linn laghdú 
suntasach ar an ioncam go dtí téarnamh tosaigh na bliana 2012.

D’ainneoin an obair den scoth a rinne an POF i rith na tréimhse sin, bhí athruithe i réimse leathan fostaíochta na hearnála poiblí, 
go háirithe i ndáil le luach saothair POF, ina gcúis díospóide. Mar thoradh ar sin, d’fhostaigh an POF ionadaíocht dhlíthiúil agus 
thug sí dúshlán na n-athruithe a braitheadh a rinneadh ar théarmaí a conartha agus ar chríoch an chonartha sin. D’iarr an Bord 
comhairle dlí ar na nithe sin, agus freisin, agus aird aige ar na costais a bhaineann le hábhair a théann os comhair na gcúirteanna 
agus an riosca a ghabhann i gcónaí leis an toradh a d’fhéadfadh a bheith ar chásanna dlí, beag beann ar an neart a bhraitear atá 
ag argóint, d’fhostaigh sé idirghabhálaí gairmiúil chun iarracht a dhéanamh na fadhbanna a réiteach trí chomhaontú.

Tá na sonraí maidir leis an gcomhaontú leis an iar-POF leagtha amach i dtuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus i 
nóta 13 a ghabhann leis na cuntais.

Faoi na téarmaí sin, foráladh le haghaidh scor an POF, mar POF OSi, ar an 31 Nollaig, 2012. Ós rud é go raibh an toradh ar an 
gcónascadh ar bhreis is 48 comhlacht poiblí (lena n-áirítear Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, an tÚdarás Clárúcháin Maoine agus 
an Oifig Luachála) fógartha ag an Rialtas go gairid roimhe sin, d’aontaigh an Bord go n-iarrfaí ar an POF a bhí ag imeacht conradh 
sealadach a chomhlíonadh, chun an eagraíocht a stiúradh ar feadh tréimhse trí mhí go dtí go mbeadh na ceisteanna cur chun 
feidhme níos soiléire.  Faoi théarmaí an chonartha sin, foráladh le haghaidh laghdú 10% ar an leibhéal tuarastail agus nach n-íocfaí 
aon Phá i gCoibhneas le Feidhmíocht (PCF).

Rinneadh foráil faoi eilimintí eile an chomhaontaithe sin le haghaidh íocaíochtaí PCF (bónais) a bhronn an Bord, mar a bhí, le 
haghaidh 2008 agus 2009, a bhí i gcomhréir leis na Bearta Airgeadais Éigeandála sa reachtaíocht um Leas an Phobail. Níor 
íocadh aon PCF do 2010, 2011 ná 2012.  I gcomhréir leis an bhforáil le haghaidh coigeartú a dhéanamh ar phá sa tseirbhís phoiblí, 
tar éis gur ghlac an POF le neamh-íocaíocht na suimeanna PCF sin, cuireadh i bhfeidhm an coigeartú tuarastail athbhreithnithe 
is infheidhme nuair a cuireadh deireadh le scéimeanna PCF den sórt sin, rud a d’fhág gur aisíocadh leis an POF airgead a bhí 
asbhainte in éagmais an ghlactha sin.

Le gné deiridh an chomhaontaithe, foráladh le haghaidh íocaíocht €4,200 ar a tugadh ‘slánú’ i dtuarascáil an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste, agus a chomhaontaigh an Bord agus é ag tabhairt an ábhair chun críche.

Cé gur mian leis an mBord a chur ar taifead an t-ardmheas a bhí aige féin agus ag an mBord a tháinig roimhe ar an iar-POF, bhí 
sé i riocht an-deacair sa tréimhse deiridh de 2012. I dtuairim an Bhoird, i gcomhairle dó le habhcóide agus le lucht idirghabhála 
gairmiúla, bhí an comhaontú a rinneadh, atá i gcomhréir le reachtaíocht chonarthaí agus FEMPI, ar an réiteach is fearr a d’fhéadfaí 
a dhéanamh, agus chuir sé ar chumas na bpáirtithe an t-ábhar a thabhairt chun críche gan dlíthíocht agus ar chumas an Bhoird 
agus na heagraíochta díriú ar a gcuid príomhchúraimí.



Suirbhéireacht Ordanáis Éireann

Ráitis Airgeadais

Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2012
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SUIRbhÉIREAChT ORDANáIS ÉIREANN

RÁITEAS AN PHRÍOMHOIFIGIGH FEIDHMIÚCHÁIN

DON bhlIAIN DAR ChRÍOCh AN 31 NOllAIG, 2012

Faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001, ceanglaítear ar an bPríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin ráitis airgeadais a 
ullmhú maidir le gach bliain airgeadais ina dtugtar léargas fírinneach cóir ar staid chúrsaí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus 
ar a hioncam agus a caiteachas don tréimhse sin.

In ullmhú na ráiteas sin, ceanglaítear ar an bPríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

Beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach•	

Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus stuama•	

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

Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh mura bhfuil sé míchuí glacadh leis go leanfaidh Suirbhéireacht •	
Ordanáis Éireann de bheith ar marthain.

Is é an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin atá freagrach as taifid chuntasaíochta chuí a choinneáil, ina léirítear le cruinneas 
réasúnach ag aon tráth staid airgeadais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, agus le cur ar chumas an Phríomhoifigigh 
Feidhmiúcháin a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais an tAcht agus na caighdeáin chuntasaíochta arna leagan síos 
ag an Aire Airgeadais. Tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann freagrach freisin as na sócmhainní a chosaint agus, dá bhrí sin, as 
céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a bhrath agus a chosc.  Coimeádtar leabhair chuntais 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann i gceanncheathrú Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 
8.

___________________

Colin Bray

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Dáta
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SUIRbhÉIREAChT ORDANáIS ÉIREANN

RÁITEAS FAOI RIALÚ INMHEÁNACH AIRGEADAIS

DON bhlIAIN DAR ChRÍOCh AN 31 NOllAIG, 2012

Thar ceann Bhord Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, admhaím ár bhfreagracht as a chinntiú go ndéantar córas éifeachtach 
rialaithe inmheánaigh airgeadais a choimeád agus a fheidhmiú.

Ní fhéadann an córas ach dearbhú réasúnta, nach dearbhú iomlán é, a sholáthar go ndéantar na sócmhainní a chosaint, go 
ndéantar idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó go 
mbraithfí iad i dtréimhse thráthúil.

Tá céimeanna glactha ag an mBord chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe chuí i bhfeidhm mar seo a leanas:
Freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a shainiú go soiléir•	

Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na heagraíochta agus chun a •	
sócmhainní a chosaint

Cultúr cuntasachta a fhorbairt ar gach leibhéal ar fud na heagraíochta•	

Tá nósanna imeachta bunaithe ag an mBord chun rioscaí gnó a aithint agus a mheas mar seo a leanas:
Trí nádúr, mhéid agus impleacht airgeadais na rioscaí atá ina mbaol don chomhlacht a aithint, lena n-áirítear an méid agus na •	
catagóirí a mheasann sé a bheith inghlactha;

Trí mheasúnú a dhéanamh ar an dealraitheacht go dtarlódh na rioscaí aitheanta;•	

Trína bheith ag obair go dlúth leis an Rialtas agus le Gníomhaireachtaí éagsúla chun a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ar •	
chuspóirí OSi agus go dtacaítear leis na straitéisí chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

Tá an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe ar chreat um fhaisnéis rialta ar fáil don bhainistíocht, nósanna imeachta 
riaracháin, lena n-áirítear deighilt dualgas, agus ar chóras tarmligthe agus cuntasachta.  Go háirithe, cuimsítear leis:

Córas cuimsitheach buiséadaithe mar aon le buiséad bliantúil a ndéanann an Bord athbhreithniú air agus comhaontú faoi•	

Athbhreithnithe rialta ag an mBord ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla airgeadais ina léirítear feidhmíocht airgeadais •	
os coinne meastachán

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

Disciplíní foirmiúla um bainistíocht tionscadail.•	

Oibríonn an fheidhm iniúchóireachta inmheánaí de réir Chreat-Chód an Dea-Chleachtais atá leagtha amach sa Chód Cleachtais 
um Rialachas Comhlachtaí Stáit.  Treoraítear obair na hiniúchóireachta inmheánaí tríd anailís ar an riosca a nochtar an OSi dó 
agus bíonn na pleananna bliantúla iniúchóireachta inmheánaí bunaithe ar an anailís sin.  Formhuiníonn an Coiste Iniúchóireachta 
an anailís riosca agus na pleananna iniúchóireachta inmheánaí.  Faigheann monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar 
éifeachtacht an chórais rialála airgeadais idirmheánaí treoir ó obair an Iniúchóra Inmheánaigh, ón gCoiste Iniúchóireachta a 
mhaoirsíonn obair an Iniúchóra Inmheánaigh, ó na bainisteoirí feidhmiúcháin in OSi atá freagrach as an gcreat rialála airgeadais 
a fhorbairt agus a chaomhnú, agus ó na barúlacha a thugann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste le fios ina litir bhainistíochta.

Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú i mí na Nollag 2012 ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh a bhí i 
bhfeidhm in 2012.

Sínithe ar son an Bhoird.

Ronan O’Reilly

Cathaoirleach.

Dáta
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An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Tuarascáil le cur i láthair Thithe an Oireachtais
__________________________________________________________________________________

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Shuirbhéireacht 
Ordanáis Éireann don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 
2012 faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 
2001. Cuimsítear sna ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na 
beartais chuntasaíochta arna leagan amach iontu, na beartais 
chuntasaíochta, an cuntas ioncaim agus caiteachais, an ráiteas 
um ghnóthachain agus chaillteanais aitheanta iomlána, an clár 
comhardaithe, an ráiteas faoi shreabhadh airgid agus na nótaí 
gaolmhara. Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe san fhoirm a 
fhorordaítear faoi Alt 26 den Acht, agus de réir na gcleachtas 
cuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta in Éirinn.

Freagrachtaí an Phríomh-Oifigigh Feidhmiúcháin

Tá an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin freagrach as na ráitis 
airgeadais a ullmhú, as a chinntiú go dtugtar léargas fírinneach 
cóir iontu ar staid ghnóthaí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 
agus ar a hioncam agus caiteachas, agus as rialtacht na 
n-idirbheart a chinntiú.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Tá mise freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis 
airgeadais agus tuairisc a thabhairt orthu i gcomhréir leis an dlí 
is infheidhme. 

Déanaim m’iniúchadh trí thagairt do na nithe ar leith a 
ghabhann le comhlachtaí Stáit i ndáil le cúrsaí bainisteoireachta 
agus oibriúcháin.

Cuirtear m’iniúchadh i gcrích de réir na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe 
agus Éire) agus i gcomhréir leis na Caighdeáin Eiticiúla 
d’Iniúchóirí atá leagtha síos ag an mBord um Chleachtais 
Iniúchóireachta.

Raon Feidhme an Iniúchta ar na Ráitis Airgeadais

Is éard atá i gceist le hiniúchadh ná fianaise a fháil maidir 
leis na méideanna agus an nochtadh sna ráitis airgeadais atá 
leordhóthanach chun dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil 
na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé acu de 
bharr calaoise nó earráide é. Áirítear leis sin measúnú ar na 
nithe seo a leanas: 

an bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach do •	
chúinsí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, ar cuireadh i 
bhfeidhm go comhsheasmhach iad agus ar nochtadh go 
leordhóthanach iad

a réasúnaí is a bhí meastacháin shuntasacha chuntasaíochta •	
a rinneadh in ullmhú na ráiteas airgeadais, agus

cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.•	

Déanaim iarracht chomh maith le linn m’iniúchta fianaise a 
fháil mar gheall ar rialtacht na n-idirbheart airgeadais. 

Ina theannta sin, léim tuarascáil bhliantúil Shuirbhéireacht 
Ordanáis Éireann chun aon neamhréireacht ábhartha leis 
na ráitis airgeadais iniúchta a aithint. Breathnaím ar na 
himpleachtaí do mo thuarascáil má thagann sé chun m’fheasa 
gurb ann d’aon mhíráiteas nó neamhréireacht ábhartha 
dealraitheach.

Tuairim ar na Ráitis Airgeadais

I mo thuairimse, tugann na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh go 
cuí de réir an chleachtais cuntasaíochta a bhfuil glacadh leis in 
Éirinn, léargas fírinneach cóir ar staid ghnóthaí Shuirbhéireacht 
Ordanáis Éireann amhail an 31 Nollaig 2012 agus ar a hioncam 
agus a caiteachas i gcomhair na bliana 2012.

I mo thuairimse, choinnigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
leabhair chuí chuntais. Réitíonn na ráitis airgeadais leis na 
leabhair chuntais.

Cúrsaí a dtuairiscím orthu trí eisceacht

Tugaim tuairisc trí eisceacht más rud é

nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na mínithe a theastaigh •	
uaim i gcomhair m’iniúchta, nó

gur thug mé aon chás ábhartha ar bith faoi deara le linn •	
m’iniúchta inar úsáideadh airgead do chuspóir eile seachas 
don cheann a bhí beartaithe dó, nó mura ndearnadh na 
hidirbhearta de réir na n-údarás a bhí á rialú, nó 

nach bhfuil an fhaisnéis atá tugtha i dtuarascáil bhliantúil •	
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann ag teacht leis na ráitis 
airgeadais, nó

nach léiríonn an Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach •	
Airgeadais gur chomhlíon Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
an Cód Chleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit, nó

go bhfaighim amach go bhfuil cúrsaí ábhartha eile ann a •	
bhaineann leis an gcaoi ar cuireadh gnó poiblí i gcrích.
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Tuarascáil An Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (ar lean) 

___________________________________________________________________________________

Bónais an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin

Tarraingím aird ar Nóta 13 leis na ráitis airgeadais ina nochtar 
mionsonraí faoi shocraíocht leis an iar-Phríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin. Áiríodh leis an íocaíocht €115,000

€79,400 i ndáil le híocaíochtaí bónais a bhaineann le •	
feidhmíocht, a bhí dlite in 2008 agus in 2009

ús €7,200 ar na híocaíochtaí bónais•	

€24,000 i leith riaráistí pá do na trí bliana 2010 go •	
2012, toisc nár cuireadh san áireamh sa laghdú pá a 
cuireadh i bhfeidhm ag tús na bliana 2010 comhaontú 
an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin maidir lena ceart 
conarthach a tharscaoileadh i leith íocaíochtaí bónais 
breise a bhaineann le feidhmíocht

slánú suas ar na híocaíochtaí bónais agus na riaráistí, dar •	
luach €4,200 san iomlán

Nochtar i Nóta 13 leis na ráitis airgeadais freisin gur íoc 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann costais dlí (lena n-áirítear 
costais dlí an iar-Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin) €61,200 a 
bhain leis na híocaíochtaí breise.

Réamh-arduithe pá foirne

Tarraingím aird chomh maith ar Nóta 6 a ghabhann leis na 
ráitis airgeadais, ina nochtar gur bronnadh arduithe pá in 2012 
ar bheirt fostaithe roimh dhátaí na n-incrimintí dlite agus gur 
bronnadh liúntas dualgas níos airde ar fhostaí eile. Ní raibh na 
harduithe pá i gcomhréir leis an Acht um Bearta Airgeadais 
Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail (Uimh. 2) 2009. Bhí 
caiteachas €19,000 in 2012 ina thoradh ar na harduithe pá, agus 
beidh caiteachas breise measta de €46,000 dá mbarr thar roinnt 
blianta. 

Seamus McCarthy 
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
11 Deireadh Fómhair 2013
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BEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA

1. Ginearálta

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

2. bonn Cuntasaíochta

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn fabhraithe, ach amháin sna cásanna a luaitear thíos, faoi choinbhinsiún 
an chostais stairiúil, agus faoi réir cleachtas cuntasaíochta a nglactar leis go coiteann.  Glactar le caighdeáin 
tuairiscithe airgeadais a mholann na comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta de réir mar a thagann siad i bhfeidhm.

3. Cúlchiste bunaithe

Ar Lá Bunaithe OSi, an 4 Márta 2002, aistríodh sócmhainní agus dliteanais na Suirbhéireachta Ordanáis chuig 
OSi ar bhonn a luachanna ar an dáta sin agus cuireadh méid is ionann agus na glansócmhainní chun sochair na 
gCúlchistí.

4. Aithint Ioncaim

Faigheann OSi Deontas Oireachtais ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.  Léirítear 
an tsuim sin sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse ina bhfaightear í.  Comhaontaíodh Conradh 
Seirbhíse leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha le haghaidh na seirbhísí a chuirfear ar 
fáil mar mhalairt ar an Deontas Oireachtais.

Féadfar rochtain a thabhairt do chustaiméirí digiteacha ar shonraí na Suirbhéireachta Ordanáis trí 
chomhaontuithe ceadúnaithe.  Tuilltear ioncam ó dhíolachán na gceadúnas go cothrom thar shaolré an 
cheadúnais.

Is féidir sonraí léarscáilithe a sholáthar do chustaiméirí digiteacha chomh maith faoi chonarthaí bliantúla 
nó le haghaidh tréimhsí níos faide ná aon bhliain amháin.  Aithnítear an t-ioncam faoi na conarthaí sin mar 
oibleagáidí go dtí go gcomhlíontar na conarthaí.  Cuirtear costais i ndáil leis na conarthaí sin de mhuirear ar an 
gCuntas Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a thabhaítear iad.

Aithnítear díolacháin agus ioncam eile nuair a chuirtear an táirge chun bealaigh nó nuair a sholáthraítear an 
tseirbhís.

Foráiltear le haghaidh drochfhiacha agus fiacha amhrasacha ar bhonn athbhreithnithe ag deireadh gach bliana.

5. Aoisliúntas

Feidhmíonn OSi scéimeanna pinsin le sochar sainithe, a mhaoinítear gach bliain ar bhonn íoc mar a úsáidtear ón 
airgead atá ar fáil di, lena n-áirítear airgead arna sholáthar ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha. Ní choinnítear ranníocaíochtaí a asbhaintear ó thuarastail foirne ach cuirtear ar ais chuig an Roinn iad 
le héifeacht ón 1 Eanáir 2011. 

Déantar dliteanais scéime pinsin a thomhas ar bhonn achtúireach ag úsáid mhodh chreidiúint réamh-mheasta an 
aonaid.  Cuirtear dliteanais scéime i láthair ar leithligh ar an gclár comhardaithe.

Muirearaítear sochair phinsin a íocadh i leith na bliana chun teacht ar an mBarrachas/(Easnamh) don bhliain tar 
éis cánachais.

Muirear pinsin eile, a chuimsíonn an costas seirbhíse reatha, an t-iarchostas seirbhíse agus an costas úis ar na 
dliteanais scéime, lúide sochair phinsin a íocadh i leith na bliana, aithnítear iad mar chostas pinsin sa Chuntas 
Oibriúcháin don bhliain. Muirearaítear méid coibhéiseach ar an gCúlchiste Pinsin.

Aithnítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha a eascraíonn as athruithe ar thoimhdí achtúireacha agus as 
barrachais agus easnaimh ó thaithí sa ráiteas um ghnóthachain agus chaillteanais aitheanta iomlán don bhliain 
ina dtarlaíonn siad, agus cuirtear iad de mhuirear ar an gCúlchiste Pinsin.
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6. An bunachar Sonraí Náisiúnta Topagrafaíochta

Úsáidtear an Bunachar Sonraí Náisiúnta Topagrafaíochta chun sonraí léarscáilíochta digití a chruthú agus a 
chothabháil.  Tá tábhacht lárnach ag an mbunachar sonraí maidir le gníomhaíochtaí OSi agus giniúint ioncaim.

Cuimsítear dhá phríomhghné sa Bhunachar Sonraí Náisiúnta Topagrafaíochta dhá phríomhghné – an córas 
bainistíochta bunachar sonraí agus na sonraí bunúsacha topagrafacha (an bunachar sonraí).

Áirítear an córas bainistíochta bunachar sonraí mar threalamh ríomhaireachta faoi shócmhainní seasta 
inláimhsithe (féach nóta 8 a ghabhann leis na ráitis airgeadais).  Aistríodh an tsócmhainn reatha amhail an 4 
Márta, 2002 isteach sa chlár comhardaithe oscailte ar a costas lúide dímheas carntha.

Cé go bhfuil rochtain ag OSi ar na sonraí topagrafacha agus cead aici iad a úsáid, tá na cearta maoine 
intleachtúla i leith na sonraí á gcoimeád ag Rialtas na hÉireann.  Dá réir sin, níl aon luach curtha ar na sonraí 
topagrafacha sna ráitis airgeadais seo.

Tabhaíonn OSi caiteachas ar bhonn leanúnach agus an bunachar sonraí topagrafacha á chothabháil agus á 
fheabhsú aici.  Cuimsítear leis sin an t-airgead a chaitear ar Léarscáiliú Nua agus ar ghníomhaíochtaí um 
Athbhreithniú Leanúnach.  Muirearaítear an caiteachas sin ar an gCuntas Ioncam agus Caiteachais mar a 
thabhaítear é.

7.    Sócmhainní Seasta

Tugtar na sócmhainní seasta inláimhsithe ar a gcostas lúide dímheas carntha. Déantar tionscadail atá 
comhdhéanta de bhogearraí tríú páirtí agus/nó chrua-earraí ríomhaireachta a chaipitliú agus a dhímheas thar an 
tréimhse chuí. 

Déantar dímheas a ríomh d’fhonn díscríobh a dhéanamh ar chostas na sócmhainní seasta inláimhsithe trí 
thráthchodanna bliantúla comhionanna.  Is mar seo a leanas na saolta úsáideacha measta a ndearnadh an 
dímheas a ríomh ina leith:

Daingneáin agus feistis      3 go dtí 10 mbliana

Mótarfheithiclí       5 bliana

Trealamh ríomhaireachta      4 bliana

Bogearraí ríomhaireachta      4 bliana

8. Stoic

Cuimsíonn na stoic léarscáileanna clóbhuailte agus soláthairtí agus sonraítear a luacha ar a bpraghas costais nó 
ar a nglanluacha inréadaithe, cibé acu is ísle.

9. Airgeadraí coigríche

Aistrítear na hidirbhearta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha ina euro de réir na rátaí malairte a bhí i 
bhfeidhm ar dháta na n-idirbheart.  Déantar fiachais agus sócmhainní airgeadaíochta arna n-ainmniú in 
airgeadraí eachtracha a aistriú ina euro de réir na rátaí malairte atá i bhfeidhm ar dháta an chláir chomhardaithe 
agus áirítear na gnóthachain agus caillteanais a bhíonn ina dtoradh ar sin sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais i 
gcomhair na tréimhse.

10. Infheistíocht in GeoDirectory

Tá an infheistíocht in An Post GeoDirectory Limited taifeadta sa chlár comhardaithe mar chostas iomlán 
na hinfheistíochta. Áirítear sciar Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann den bhrabús sa Chuntas Ioncaim agus 
Caiteachais maidir le brabúis iar-fhála agus tagann an tsuim sin ó na ráitis airgeadais iniúchta is deireanaí a 
ullmhaíodh suas go dtí dáta an chláir comhardaithe. 
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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 13-21 ina gcuid de na ráitis 
 airgeadais seo.

 Thar ceann an bhoird

   ______________   _________________
   Ronan O’Reilly   Colin bray
   Cathaoirleach   Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Díolacháin

Deontas an Oireachtais

Cuntas Oibriúcháin Eile

Costais Táirgthe agus Díolacháin

Costais Dáileacháin agus Riaracháin

Barrachas don bhliain roimh cháin

Cáin ar Bharrachas ar ghnáth-ghníomhaíochtaí

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí i ndiaidh cánach

Barrachas inchurtha i leith Sócmhainní Airgeadais

Barrachas don bhliain tar éis cánach agus Sócmhainní 

Airgeadais

Cuntas Oibriúcháin

Barrachas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais

Costas Pinsin don bhliain

Easnamh Oibriúcháin don bhliain

Nótaí

1

4

2

5

7

14

(12a)

2012

€

18,264,195

         8,466,000

52,291

26,782,486

(13,303,943)

(11,357,651)

2,120,892

_____=__

2,120,892

129,015

2,249,907

2,249,907

(8,169,000)

(5,919,093)

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)
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 RáITEAS UM GhNÓThAChAIN AGUS ChAIllTEANAIS AIThEANTA  
 IOMláN DON bhlIAIN DAR ChRÍOCh AN 31 NOllAIG

Tá na Beartais Chuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8 agus na nótaí ar leathanach 13-21 ina gcuid de na   
ráitis airgeadais seo.

 Thar ceann an bhoird

  ______________   _________________
  Ronan O’Reilly   Colin bray
  Cathaoirleach   Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

2012

€

2,249,907

(8,169,000)

(2,831,000)

(8,750,093)

(4,231,074)

2,249,907

(1,981,167)

(147,000,000)

(8,169,000)

(2,831,000)

(158,000,000)

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)

Barrachas/(Easnamh)

Costas Pinsin Curtha de Mhuirear ar an gCuntas 

Oibriúcháin

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach

Iomlán an ghnóthachain/(chaillteanais) aitheanta

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 a muirearaíodh ar an gCuntas 

Oibriúcháin

Gnóthachan/(Caillteanas) Achtúireach

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig
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 CláR COMhARDAIThE AMhAIl AN 31 NOllAIG 

 

 Tá na Beartais Chuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8 agus na nótaí ar leathanach 13-21ina gcuid de na ráitis 
 airgeadais seo.

 Thar ceann an bhoird

  ____________________   ___________________
  Ronan O’ Reilly    Colin bray
  Cathaoirleach    Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Sócmhainní Seasta

Sócmhainní Inláimhsithe agus Doláimhsithe

Sócmhainní Airgeadais

Sócmhainní Reatha

Stoc

Féichiúnaithe

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh

Creidiúnaithe – suimeanna a bheidh dlite laistigh d’aon bhliain 

amháin

Glansócmhainní/(Dliteanais) Reatha gan dliteanais phinsin

Dliteanas Pinsin

Glan-Dliteanais

léirithe ag

Cúlchiste Bunaithe

Cúlchiste Ioncaim

Cúlchiste Pinsean

2012

€

4,244,845

61

4,244,906

254,989

3,243,666

6,256,938

9,755,593

(7,515,302)

2,240,291

(158,000,000)

(151,514,803)

8,466,364

(1,981,167)

(158,000,000)

(151,514,803)

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

14

9

10

11

12(b)
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 RáITEAS UM ShREAbhADh AIRGID

 
 Tá na Beartais Chuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8 agus na nótaí ar leathanach 13–21 ina gcuid de na ráitis  

 airgeadais seo.

 Thar ceann an bhoird

  ____________________   ___________________
  Ronan O’Reilly    Colin bray
  Cathaoirleach    Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

RÉITEACh GlANGhlUAISEAChTA NA blIANA

Barrachas/(Easnamh) don tréimhse tar éis cánachais

Dímheas

Ioncam ar dhíol mótarfheithiclí

Costas na bPinsean

Ús ar Thaiscí

Laghdú/(Méadú) ar fhéichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí

Méadú/(Laghdú) ar chreidiúnaithe

(Méadú)/Laghdú i stoic

Glan-insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

RáITEAS FAOI ShREAbhADh AIRGID

Glan-insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Toradh ar infheistíochtaí agus ar sheirbhísiú airgeadais

Ús faighte

Glan-insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid ón toradh ar infheistíochtaí agus ar 

sheirbhísiú airgeadais

Infheistíocht i gcomhfhiontar

Caiteachas Caipitiúil

Ceannach sócmhainní seasta inláimhsithe

Díol mótarfheithiclí

Glan-eis-sreabhadh airgid ó chaiteachas caipitiúil

Méadú/(laghdú) in airgead tirim

Réiteach an Ghlan-Sreafa Airgid le Gluaiseacht sna Glanchistí

Glanmhéadú/(laghdú) in airgead tirim

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)

=

(2,234,374)

372,486

372,486

4,707,586

5,080,072

372,486

2012

€

(5,919,093)

1,207,415

-

8,169,000

(12,792)

680,439

(785,988)

48,562

3,387,543

3,387,543

12,792

12,792

=

(2,223,469)

=

(2,223,469)

1,176,866

1,176,866

5,080,072

6,256,938

1,176,866

Nótaí

15

8
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 NÓTAÍ lEIS NA RáITIS AIRGEADAIS 

1. Díolacháin

Conarthaí téarma fada – Comhairlí Contae

Conarthaí téarma fada – Fóntais agus comhlachtaí rialtais

Díolacháin Léarscáileanna lena n-áirítear ceadúnú bliantúil

2011

€

3,627,484

10,518,862

5,390,570

19,536,916

2012

€

3,619,328

9,644,830

5,000,037

18,264,195

2. Costais Táirgthe agus Díolachán

Costas táirgthe (Léarscáiliú Nua agus Athbhreithniú Leanúnach)

Tuarastail & Táillí

Costais TF

Dímheas

Gabháil sonraí aerbheirthe

Taisteal & Cothabháil

Costais maidir le feithiclí a rith

Costais na gconraitheoirí

Costais theagmhasacha

Stáiseanóireacht

Trealamh allamuigh

Costais bhreacaire

Costas Díolachán:

Stoc Tosaigh

Costais um chlóbhuaileadh seachfhoinsithe

Stoc deiridh amhail an 31 Nollaig

Costas Iomlán Táirgthe agus Díolacháin

2011

€

9,704,549

2,005,323

1,235,063

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

2012

 €

8,957,276

1,836,277

1,018,074

621,967

289,420

222,833

1,045

3,850

28,162

16,611

7,629

14,840,115

303,551

252,239

(254,991)

13,303,943
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 NÓTAÍ lEIS NA RáITIS AIRGEADAIS – Ar lean

 3. Costais as léarscáilíochta Nua agus Athbhreithniú leanúnach 

 Mar a thuairiscítear i mír 6 a ghabhann leis na beartais chuntasaíochta, cuirtear caiteachas a tabhaíodh ar 
 fheabhsú agus ar chothabháil an bhunachair sonraí topagrafaigh de mhuirear ar an gCuntas Ioncaim agus  
 Caiteachais sa tréimhse ina dtabhaítear é.  Déantar anailís ar na méideanna a mhuirearaítear ar an gCuntas  
 Ioncaim agus Caiteachais agus a nochtar i Nóta 2 mar seo a leanas:

Léarscáiliú Nua

Athbhreithniú Leanúnach

2011

€

7,120,660

6,979,662

14,100,322

2012

€

6,566,218

6,436,926

13,003,144

Ús Taisce

Ioncam eile

2011

€

14,036

12,193

26,229

2010

€

35,348

16,943

52,291

4.  Ioncam oibriúcháin eile

Measann OSi go mbeidh an bunachar sonraí topagrafach á athnuachan trí athbhreithniú leanúnach thar 
thimthriall cúig bliana.



15

 NÓTAÍ lEIS NA RáITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

 5. Costais Dáileacháin agus Riaracháin

 Tá tobhach pinsin €869,561 asbhainte agus íoctha leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
 Nádúrtha.
 Tá €399,605 i ndáil le haoisliúntais fostaithe asbhainte agus íoctha leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus  
 Acmhainní Nádúrtha.

Tuarastail & Táillí

Íocaíochtaí pinsin

Taisteal & Cothabháil

Oiliúint & síntiúis

Fógraíocht & Poiblíocht

Costais theagmhasacha

Táillí Bainc

Speansais na bhfoirgneamh oifige

Árachas Ginearálta

Solas & teas

Glanadh

Postas & Teileafón

Gluaiseacht san fhoráil do dhrochfhiacha

Dímheas

Sainchomhairliúchán

Grianghrafadóireacht ar chonradh

Costais dlí & ghairmiúil

Táillí na stiúrthóirí

Seirbhísí párolla seachfhoinsithe

Táillí iniúchóireachta

Stáiseanóireacht agus trealamh oifige

Drochfhiachais

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

2012

€

5,260,622

3,993,715

47,485

219,335

109,350

60,675

32,269

352,985

83,586

281,456

135,309

169,262

50,000

189,341

116,587

3,015

84,525

38,645

59,927

34,000

35,386

176

11,357,651

Tá OSi lonnaithe in áitreabh atá saor ó chíos i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath, a chuirtear ar fáil ag 
Oifig na nOibreacha Poiblí.
San áireamh thuas tá suim €9,140 i leith caiteachas siamsaíochta lena n-áirítear ranníocaíochtaí foirne maidir le 
clubanna sóisialta, ócáidí bronnta do dhaoine a théann ar scor, agus cleachtaí tógála foirne do na fostaithe.
Áirítear sna costais taistil agus chothaithe €20,560 a bhaineann le taisteal thar lear.
In 2012 fuair OSi ar ais €1,750 i speansais taistil i ndáil le hiasacht chuig EuroGeographics.

 6. Costais foirne agus costais um fhaisnéis fostaithe

Pánna agus tuarastail (lena n-áirítear ranníocaíochtaí pinsin)

Costais árachais shóisialaigh

2011

€

17,077,456

737,934

17,815,390

2012

€

17,504,205

707,408

18,211,613
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NÓTAÍ lEIS NA RáITIS AIRGEADAIS – Ar lean

B’ionann meánlíon na mball foirne a bhí fostaithe i rith na tréimhse agus 251 (2011: 281).

B’ionann an líon bunaidh ceadaithe faoin gCreat Rialaithe Fostaíochta (CRF) agus 263 le haghaidh 2012. In 
Aibreán 2012, fuarthas CRF athbhreithnithe de 219. Amhail an 31 Nollaig, 2012, bhí iomlán líon coibhéiseach 
bhaill foirne OSi cothrom le 244.80, atá os cionn na tairsí a bunaíodh faoin CRF. Tá OSi i mbun plé leis an 
Roinn maidir leis sin agus í ag gabháil go gníomhach le bearta chun uimhreacha a laghdú trí scor, athrú post, 
sosanna gairme, iomarcaíocht dheonach agus an scéim dreasachta i gcomhair scor luath.

Réamh-Arduithe Pá

Íocadh incrimintí le beirt fhostaithe nach raibh de réir alt 5 den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála 
ar mhaithe le Leas an Phobail (Uimh. 2), 2009. Cuireadh na hathruithe sin i bhfeidhm mar gheall ar lagú 
suntasach ar an mbonn bainistíochta agus cailliúint saineolais tar éis d’fhostaithe dul ar scor nó dul chuig poist 
eile. B’ionann costas na n-athruithe sin agus €11,534 in 2012 agus bhí siad ina n-aitheantas ar fhreagrachtaí 
suntasacha breise. Is ionann na costais mheasta bhreise sa todhchaí don tréimhse 2013 go dtí 2018 (agus na 
blianta sin san áireamh) agus thart ar €32,000. Bronnadh liúntas dualgais shealadaigh níos airde ar fhostaí 
amháin, a chosain €7,467 in 2012 agus nach raibh de réir alt 5 den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar 
Mhaithe le Leas an Phobail (Uimh. 2, 2009.   Cuireadh an t-athrú sin i bhfeidhm mar gheall ar chaillteanas 
suntasach scileanna teicniúla agus eolais theicniúil mar gheall ar scor bainisteora shinsearaigh a bhí freagrach as 
tionscadal mór laistigh de OSi.  Tá impleachtaí/sochair náisiúnta tromchúiseacha ag an tionscadal seo maidir leis 
an gcumasc atá comhaontaithe agus le comhlachtaí ginearálta Rialtas. Is ionann na costais bhreise mheasta in 
2013 agus thart ar €14,000. 
Níltear ag súil go mbeidh aon tionchar ag na hathruithe incriminteacha sin ar theidlíochtaí pinsin sa todhchaí.

7. Cáin ar bharrachas/(easnamh) ar ghnáthghníomhaíochtaí

Ní eascraíonn aon dliteanas cánach ó ghníomhaíocht trádála na bliana.

8.  Sócmhainní Inláimhsithe agus Doláimhsithe

Mótarfheithiclí

€

584,704

-

(74,664)

510,040

527,985

25,007

(74,664)

478,328

31,712

56,719

Trealamh agus 
bogearraí 

Ríomhaireachta
 €

29,419,54

2,223,469

(16,491,157)

15,151,852

26,981,936

1,018,074

(16,491,157)

11,508,853

3,642,999

2,437,604

Iomlán

€

31,667,312

2,223,469

(16,565,821)

17,324,960

28,438,520

1,207,415

(16,565,821)

13,080,115

4,244,845

3,228,791

Daingnéain 
& Feisteas

€

1,663,068

-

=

1,663,068

928,599

164,334

=

1,092,933

570,134

734,468

Costas nó luacháil
Amhail an 1 Eanáir 2012

Breiseanna

Diúscairtí

Amhail an 31 Nollaig 2012

Dímheas carntha
Amhail an 1 Eanáir 2012

Muirear don tréimhse

Diúscairtí

Amhail an 31 Nollaig 2012

Glanluach leabhair
Amhail an 31 Nollaig 2012

Amhail an 31 Nollaig 2011
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 NÓTAÍ lEIS NA RáITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

 
 Baineann an figiúr diúscairtí €16,491,157 i ndáil leis an trealamh ríomhaireachta agus na bogearraí leis an 
 gcaipitliú stairiúil ar thionscadail chaipitiúil nach bhfuil in úsáid a thuilleadh.

 Cuimsíonn an figiúr €2,223,469 um threalamh ríomhaireachta agus bogearraí don bhliain €896,562 de   
 bhreisithe a bhaineann le Tionscadail Chaipitiúil TF, nach raibh beo in 2012 agus nach raibh faoi réir dímheasa  
 in 2012. 

9. Stoic

Ábhair intomhalta

Stoc Léarscáileanna

Díscríobhadh luach an stoic ar láimh amhail an 31 Nollaig, 2012 de €10,000 
chun aird a thabhairt ar stoc críon agus stoc atá le hionadú le breisithe nua.

2011 
€

58,382

245,169

303,551

2012
€

52,383

202,606

254,989

10. Féichiúnaithe

Suimeanna atá dlite:

Féichiúnaithe trádála

Ús infhaighte

Féichiúnaithe Eile

Réamhíocaíochtaí

An Post GeoDirectory

Méid inghnóthaithe ar chonarthaí

Ní áirítear le figiúr na bhféichiúnaithe trádála soláthar €150,000 (2011 
€100,000) in aghaidh drochfhiach

2011
€

2,283,561

-

35,376

386,550

19,788

1,198,830

3,924,105

2012
€

2,176,023

22,556

9,021

483,856

148,803

403,407

3,243,666

11. Creidiúnaithe – suimeanna atá dlite taobh istigh de bhliain

Creidiúnaithe trádála

CBL

Cáin Ioncaim asbhainte faoi ÍMAT 

Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa

Creidiúnaithe eile

Fabhruithe

Íocaíocht/sonraisc 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

2012
€

3,876

1,017,566

236,239

78,321

103,106

1,596,093

4,480,101

7,515,302
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Curtha de mhuirear ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais

Curtha de mhuirear ar an gCuntas Oibriúcháin

Costais Seirbhíse Reatha

Ús ar Dhliteanas Scéime 

Sochair Íoctha

Costas Pinsin Curtha de Mhuirear ar an gCuntas Oibriúcháin

Iomlán arna mhuirearú chun teacht ar an mBarrachas/(Easnamh) Oibriúcháin

2011
€

2,477,000

4,000,000

7,600,000

(2,477,000)

9,123,000

11,600,000

2012
€

3,931,000

4,000,000

8,100,000

(3,931,000)

8,169,000

12,100,000

 NÓTAÍ lEIS NA RáITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

Dliteanas scéime amhail an 1 Eanáir

Costas seirbhíse reatha

Costais úis

Caillteanas/(gnóthachan) achtúireach 

Pinsin íoctha sa bhliain

Dliteanas scéime amhail an 31 Nollaig

2011 
€

138,000,000

4,000,000

7,600,000

(123,000)

(2,477,000)

147,000,000

2012
€

147,000,000

4,000,000

8,100,000

2,831,000

(3,931,000)

158,000,000

Caillteanais/(gnóthachain) taithí ar dhliteanais scéime 

Méid (€)

2011
€

(123,000)

2010
€

(8,998,000)

Ráta lascaine
Ráta méadaithe tuarastal
Ráta méadaithe maidir le hardú pinsin
Boilsciú

Ag
31/12/11

5.5%
4.0%
4.0%
2.0%

Ag
31/12/10

5.5%
4.0%
4.0%
2.0%

Ag
31/12/12

5.5%
4.0%
4.0%
2.0%

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

(d) Feidhmíonn OSi Scéim Aoisliúntais sochair shainithe do na baill foirne agus Scéim Phinsin  
Ranníocach do Chéilí agus Leanaí.  Íoctar na teidlíochtaí aoisliúntais a eascraíonn as na scéimeanna sin as 
ioncam reatha OSi agus cuirtear iad de mhuirear chun teacht ar an mBarrachas/(Easnamh) ar an gCuntas 
Ioncaim agus Caiteachais sa bhliain ina mbíonn siad iníoctha.  Ní dhéantar aon chiste ar leithligh a chothabháil 
agus ní choinnítear aon sócmhainní chun íocaíocht na bpinsean agus na n-aiscí a mhaoiniú.  I luacháil 
achtúireach ar an 31 Nollaig 2012, cinneadh gurb ionann luacháil ar dhliteanas pinsin i leith baill foirne reatha 
agus baill foirne ar scor agus €158m (€147m amhail an 31 Nollaig 2011).  Ar an dáta dílseacháin, b’ionann an 
dliteanas agus €62m.  Tá na torthaí bunaithe ar luacháil achtúireach na ndliteanas pinsean amhail an 31 Nollaig 
2012.  Rinneadh achtúire cáilithe neamhspleách an luacháil chun críche an chaighdeáin cuntasaíochta, Financial 
Reporting Standard No.17 – Retirement benefits (FRS 17).

Ba iad na príomhbhoinn tuisceana airgeadais a úsáideadh ná:

 (b) Anailís ar ghluaiseacht i ndliteanas le linn na bliana

 (c) Stair na ngnóthachan agus na gcaillteanas ó thaithí
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 NÓTAÍ lEIS NA RáITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

Luachanna saothair:

-le haghaidh seirbhíse mar chomhaltaí Boird

An tUasal Kevin Bonner (1)

An tUasal Bill Attley (1)

An tUasal Liam Egan

An tUasal Pat Fenton

An tUasal Michael D. Hayes

An tUasal Anthony Murray (1)

An tUasal Liam O’Farrell (1)

An tUasal Noel Ryan (1)

An tUasal Rory M. Scanlan (1)

Geraldine Stafford Uasal (1)

An tUasal Ronan O’Reilly – Cathaoirleach (2)

Marion Coy Uasal (2)

An tUasal Oliver Hickey (2)

An tUasal Robin Simpson (2)

An tUasal Padraic Jordan (2)

Anne Butler Uasal (3)

-  le haghaidh seirbhísí eile

2011 
€

11,954

7,684

1,270

1,270

1,270

7,684

7,684

7,684

7,684

7,684

-

-

-

-

-

-
=

61,868

2012
€

1,998

1,282

-

-

-

1,282

1,282

1,282

1,282

1,282

7,347

4,722

4,132

4,722

4,722

3,310
=

81,343

 13. Luach Saothair Chomhaltaí an Bhoird agus Luach Saothair an Phríomhoifigigh 
  Feidhmiúcháin

Nochtann na ráitis airgeadais an barrachas/(easnamh) don bhliain tar éis na sochair phinsin a íocadh i leith na 
tréimhse a mhuirearú, agus an barrachas/(easnamh) tar éis forála le haghaidh na gcostas pinsin go léir arna gcin-
neadh faoi FRS17.  Creideann an Bord go dtugann an cur i láthair sin cur síos níos cothroime ar fheidhmíocht 
airgeadais OSi, ag tabhairt aird ar an bhfíric go bhfuil a cuid scéimeanna pinsin á n-oibriú ar bhonn íoc-mar-
a-úsáidtear agus ar an bhfíric nach bhfuil sé i gceist go gcuirfeadh an maoiniú ón Stát ar chumas OSi réamh-
mhaoiniú a dhéanamh.

Male aged 65

Female aged 65

2011

22

25

An meán-ionchas saoil amach anseo de réir na dtáblaí mortlaíochta a úsáideadh le dliteanais phinsin a 
chinneadh:

(e) Departure from FRS 17 presentation

2010

22

25

2009

22

25

2008

18

22

(f) Figiúir Chomparáideacha
  
Tá cur i láthair an mhaoinithe pinsin ar an gClár Comhardaithe athraithe chun léargas níos fearr a thabhairt ar an 
socrú maoinithe.

Nóta (1) D’éirigh as nó chuaigh a T(h)éarma Oifige in éag in 2012

Nóta (2) Ceapadh in 2012

Nóta (3) Ceapadh agus d’éirigh as in 2012

Ní bhfuair na comhaltaí Boird seo a leanas speansais taistil ar bith in 2012: An tUasal Noel Ward, An tUasal 
Denis Kelliher, An tUasal Justin Gleeson, An tUasal Enda Howley agus Sandra Ryan Uasal.
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Thabhaigh comhaltaí an Bhoird costais €4,395 in 2012, miondealaithe i speansais taistil €3,686 agus speansais 
chothabhála €709.
Ní dhearnadh aon iasachtaí le Comhaltaí an Bhoird ná ní dhearnadh aon idirbhearta leo sa bhliain dar chríoch an 
31 Nollaig 2012. Ghlac an Bord le nósanna imeachta de réir treoirlínte a d’eisigh an Roinn Airgeadais i ndáil le 
nochtadh leasanna chomhaltaí an Bhoird agus cloíodh leis na nósanna imeachta sin le linn na bliana.  Ní raibh 
aon idirbhearta ann i ndáil le gníomhaíochtaí OSi a raibh aon leas tairbhiúil ag Comhaltaí an Bhoird iontu.

Tá luach saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin (POF) in 2012 comhdhéanta díobh seo a leanas:

 NÓTAÍ lEIS NA RáITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

€

Bunphá 147,659 Íoctha in 2012

Sochar comhchineáil (Carr Cuideachta) 14,898 Cáin gearrtha in 2012

Bónais (2008 & 2009) 79,415 Íoctha in 2013

Ús ar Bhónais Iarchurtha 7,187 Íoctha in 2013

Slánú suas na mBónas 3,398 Íoctha in 2013

Pá aisghníomhach / Riaráistí 24,171 Íoctha in 2013

Slánú suas an Phá Aisghníomhaigh agus na Riaráistí 829 Íoctha in 2013

Saoire Bhliantúil Nár Glacadh 1,334 Íoctha in 2013

Iomlán: 278,891

Is ionann iomlán na híocaíochta bónais, lena n-áirítear ús (€7,187) agus slánú suas (€3,398), agus €90,000 agus 
íocadh í i gcomhréir leis an gcomhaontú socraíochta a rinneadh ar an 21 Nollaig 2012.

Laghdaíodh buntuarastal an POF ar an 1 Eanáir 2010, i gcomhréir leis na Bearta Airgeadais Éigeandála ar 
mhaithe le Leas an Phobail (Uimh. 2) 2009.  Níor cuireadh san áireamh sa laghdú sin comhaontú an POF maidir 
lena cearta a tharscaoileadh i leith tuilleadh íocaíochtaí a bhaineann le feidhmíocht. Mar gheall ar sin, bhí ri-
aráistí pá bhunúsaigh dlite don POF. B’ionann luach na híocaíochta i leith pá aisghníomhach agus riaráistí, lena 
n-áirítear slánú suas (€829), agus €25,000, agus íocadh an tsuim sin i gcomhréir leis an gcomhaontú socraíochta 
a rinneadh ar an 21 Nollaig 2012.

Ní théann teidlíochtaí pinsin an POF thar na teidlíochtaí caighdeánacha i scéim aoisliúntais sochar sainithe na 
hearnála poiblí. B’ionann na ranníocaíochtaí aoisliúntais fostóra agus €Nialas do 2012.

Chuaigh conradh an POF in éag ar an 31 Nollaig 2012 agus mar chuid den gcomhaontú socraíochta, fostaíodh 
an POF ar bhonn comhairleachta ar feadh tréimhse trí mhí go dtí an 31 Márta 2013. Áiríodh leis an socraíocht 
sin úsáid a bhaint as an carr cuideachta i rith na tréimhse trí mhí. B’ionann an méid iomlán a íocadh leis an POF 
faoin socrú comhairleachta agus €47,012 (lena n-áirítear CBL €8,791).

B’ionann costais dlí agus ghairmiúla na socraíochta agus €61,206 (lena n-áirítear CBL €2,842).
Rinne an POF costais taistil agus chothabhála €15,132 á éileamh in 2012, agus bhain €4,800 den mhéid sin le 
taisteal thar lear.



15. Imeachtaí iar-chláir chomhardaithe

Níl aon imeachtaí a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo.

16. Tá úsáid na n-áitreabh oifige seo a leanas ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann:

Ceannoifig Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann Ceann, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8
Oifig Réigiúnach Chorcaí, An Phríomh-Oifig Staidrimh, Páirc Teicneolaíochta Loch Machan, Bóthar na Sceiche 
Airde, Corcaigh 
Oifig Réigiúnach Inse, Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Co. an Chláir
Oifig Réigiúnach Chill Chainnigh, Oifigí an Rialtais, Bóthar Hebron, Cill Chainnigh 
Oifig Réigiúnach Longfoirt, Tithe an Rialtais, Bóthar Bhéal Átha na Lao, An Longfort
Oifig Réigiúnach Shligigh, Westward Town Centre, Sráid an Droichid, Sligeach
Oifig Réigiúnach Thuama, Teach Iar Cluana, Bóthar Bhéal Átha Gadaí, Tuaim, Co. na Gaillimhe 

17. Gnóthas leantach

Nochtann an clár comhardaithe easnamh suntasach ag eascairt as glacadh FRS17.  D’ainneoin sin, creideann 
an Bord go mbeidh a dóthain acmhainní ar fáil ag OSi cuíosach luath amach anseo óna cuid gníomhaíochtaí 
tráchtála nó trí dheontas Stáit chun leanúint lena cuid oibríochtaí agus a sainordú reachtúil a chomhlíonadh. 
Sna himthosca sin, creideann an Bord go bhfuil sé fós cuí na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais 
leantaigh.

18. Ceangaltais

(a) Léasanna Oibriúcháin
Tá léasanna oibriúcháin i bhfeidhm ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann maidir le trí fheithicil. B’ionann an 
costas in 2012 agus €46,009.
Níl léas ar áitreabh at bith.

(b) Ceangaltais chaipitiúil
Tá conradh sínithe ag OSi le haghaidh caiteachas caipitiúil €2m sa todhchaí ar bhunachar sonraí léarscáilíochta 
comhtháithe nua, a raibh €1.3m de íoctha faoi dheireadh na bliana 2012.

14. Sócmhainní Airgeadais

Ar an 27 Meán Fómhair, 2011 cheannaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 49 gnáthscair in An Post 
GeoDirectory Limited ar €1.25 in aghaidh na scaire, rud a thugann infheistíocht iomlán dar luach €61 di. 
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2012, thaifead An Post GeoDirectory Limited brabús tar éis cánach de 
€263,296, a bhfuil leas mionlaigh de ar ionann é agus €129,015 inchurtha i leith Shuirbhéireacht Ordanáis 
Éireann.
Corpraíodh An Post GeoDirectory Limited in Éirinn in 1995, agus ceadúnaíonn OSi agus An Post araon, ar 
bhonn neamh-eisiatach agus neamh-inaistrithe, cearta áirithe maoine intleachtúla don Chuideachta. Ansin 
déanann An Post GeoDirectory Limited Maoin Intleachtúil Chúlra gach páirtí a chumasc chun táirge a chur ar 
fáil a dhéantar a cheadúnú do thríú páirtithe ar a uain.
I rith na bliana, bhí Suirbhéireacht Ordanáis Éireann i mbun roinnt idirbheart le An Post GeoDirectory Limited, 
dar luach €1,060,386 (gan CBL san áireamh), a bhaineann le conarthaí le haghaidh seirbhísí léarscáilíochta.

NÓTAÍ lEIS NA RáITIS AIRGEADAIS – Ar lean

Sócmhainní Airgeadais
Infheistíocht

2012
€
61

2011
€
61
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19. Cumasc beartaithe

Faoin gclár um athchóiriú na hearnála poiblí, fógraíodh i nDeireadh Fómhair 2012 go mbeadh Cumasc na 
hOifige Luachála, an Údaráis Chlárúcháin Maoine agus Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann i bhfeidhm faoi 
dheireadh na bliana 2013.
In 2013, bunaíodh Bord Tionscadail chun maoirseacht a dhéanamh ar an gcumasc sin. Tá roinnt grúpaí oibre 
curtha ar bun chun próiseas éifeachtach a áirithiú i réimsí cosúil le Rialachas Corparáideach, Reachtaíocht, 
Feidhmeanna Tacaíochta agus Bonneagair, Beartas Acmhainní Daonna agus Bainistíocht Athruithe, agus 
Airgeadas.

20. Faomhadh ráitis airgeadais

D’fhaomh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an                       2013.
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